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46e jaargang no. 3 - september 2020 

Tai Chi zaterdag 

LaakTheater 4 sep 

Wijkwandeling 8 sep 

Buurtcamping 12-14 sep 

Vossenjacht 19 sep 

Vrouwen verwennen 29 sep 

             nazomer 2020 

Lampionnentocht 13 nov 

Schets 

Oase 

Buiten Beter app 

Wijk Werkzaamheden 

Haagse Hendrik 
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Colofon 

Redactie 

Marjan Wesselingh 

Ingrid Kamminga 

Voorbereiding 

Trudy Hollander 

Drukkerij 

Deniz, www.drukkerijdeniz.nl 

 

De Spoorwijzer heeft een oplage van 
3,000 stuks die huis aan huis door ge-
heel Spoorwijk verspreid wordt. 

 

Kopij inleveren voor editie 4 van de 
Spoorwijzer voor 1 november 2020. 

 

 

 

De Spoorwijzer is met zorg samenge-
steld. De redactie aanvaardt echter geen 
enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of auteursrechten van ingezonden 
kopij. 

 

Redactieadres Spoorwijzer 

Mail: redactie.bos@live.nl 

 

Het nieuwe bezoekadres  

BOS “De Wissel” 

Van Meursstraat 1a 

 

Postbus 16600 

2500 BD  Den Haag 

Telefoon 070-205 2205 

 
www.facebook.com/BewonersOrganisatieSpoorwijk 

www.Spoorwijk.org 

 

 

Kennismaking 
 

Beste lezer, 

Leuk dat ik mij via de Spoorwijzer aan u mag voorstel-
len. Mijn naam is Trudy Hollander.  

Per 1 juni neem ik de secretariële ondersteuning van 
de Bewoners Organisatie Spoorwijk over van Astrid 
Maagdenberg. Ik zie ernaar uit om in de gezellige 
Spoorwijk te werken en de buurt beter te leren ken-
nen. Behalve de BOS ondersteun ik de bewonersorga-
nisaties in het Zeeheldenkwartier 
en Archipel &Willemspark. 

Net als Astrid zal ik op dinsdag- en 
donderdagmiddag en tijdens verga-
deringen en wijkwandelingen aan-
wezig zijn in de Wissel. 

Tot ziens,  

Trudy Hollander 

Hier onder ziet u de volgende (kandidaat-) leden van 
het bestuur van BOS: Henny Koot, Ingrid Kamminga, 
Leo Maas, Sheela Khoesial en Urmila Sewdajal. 

vacant  
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Afscheid nemen van  Spoorwijk 

Enkelen van u weten het al, na 10 jaar heb ik besloten om het secretariaat van de Bewonersorganisatie 
Spoorwijk, te verlaten. 

Ik heb veel besturen meegemaakt, meegelopen met talrijke wijkwandelingen en het allerfijnste was 
voor mij het ‘het achter de schermen’ organiseren van de jaarvergaderingen, politieke debatten, Bui-
tenspeeldagen, Tai Chi (soms ook meedoen) en vooral Kleurrijk Festival. 
Spoorwijk is net een klein dorp, mensen kennen elkaar, helpen en zorgen voor elkaar.  
Vooral nu, in deze Coronatijd  is dat zichtbaar en die saamhorigheid is kenmerkend voor Spoorwijk en 
dat zal ik missen.  
Maar ik ben niet ver weg, ik ga mijn werkuren uitbreiden in Moerwijk en zal nog vaak door Spoorwijk 
fietsen. 

 
Het secretariaat van de BOS laat ik in goede handen achter bij Trudy Hollander. 
 
Bedankt voor de fijne samenwerking, het gaat u goed! 
En blijf gezond! 
 
Astrid Maagdenberg 
Secretariaat Bewoners Organisatie Spoorwijk 

  IN MEMORIAM   
 

Eind april is overleden Toos van der Zwan, bij veel bewoners uit Spoorwijk bekend.  
Toos was bij alle activiteiten aanwezig die in Spoorwijk werden gehouden. 
Haar fleurige en kleurrijk voorkomen maakten je altijd vrolijk en we zullen haar 
enthousiasme nimmer vergeten. 
Toos woonde het laatste jaar met echtgenoot in de Eshoeve in Scheveningen,  
waar ze ook is overleden. 
Spoorwijk heeft een markante persoonlijkheid verloren! 
 

SPREEKUUR WIJKAGENT 

Iedere dinsdagochtend houdt de wijkagent van 
bureau Laak/Spoorwijk spreekuur van 10.00 uur 
tot 11.00 uur in Buurt– en Kerkhuis 
De Oase, van Meursstraat 1. 

Iedereen kan dan terecht met alle vragen be-
treffende de wijk. Als u op de genoemde tijd niet 
kunt komen, kan altijd een berichtje met naam 
en telefoonnummer achtergelaten worden in De 
Oase. De wijkagent neemt dan op een ander 
tijdstip contact met u op. Tot ziens op de dins-
dagochtend! 
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Van de voorzitter 
 

Over 80 dagen heb ik mijn 80e verjaardag achter de rug en in combinatie met de corona-tijd sta 
je vaker stil bij wat belangrijk was, en is, in de achterliggende jaren. 

Hoe zag het er in mijn beginjaren uit en wat waren de kenmerken toen dat samenleven als goed 
ervaren werd? 

Overheersend is dan het beeld van het samenleven en samenwerken. Op en bij een boerenerf, 
langs de Dorpsstraat, waar 35 kinderen van 6 gezinnen opgroeiden. Niet ver vandaar, wel of niet 
naar school gingen. Veel vrije tijd met elkaar doorbrachten, dingen deden die niet mochten, maar 
bovenal het besef aanwezig was, of bijgebracht werd, soms met de vlakke hand.  
We moeten er met elkaar uit zien te komen. Ook voelde ik toen een onderlinge betrokkenheid 
tussen de mensen, dat wat ik nu medeleven wil noemen. 

Knechten, boeren, meiden, veeboeren, bouwboeren en boerenjongens, vissers, kooikers, schip-
pers, winkeliers, fabrieksarbeiders, watersporters uit Amsterdam met hun jachten en veel zeilbo-
ten vormden, al naar gelang het seizoen, de populatie. Daar leefden wij, kinderen, tussen en 
mee. 

Op het vlak van de religie (in een straal van 2 km waren 6 kerken) was er ook een houding om er 
samen uit te komen en waar het “hiernamaals” een algemeen bekend woord was, dat wekelijks 
invulling kreeg. 

Centraal stond toen dat de norm van vader, moeder, dokter, pastoor en dominee bepalend wa-
ren. Door gebrek aan veel (1946-1956), was de onderlinge betrokkenheid groot, ondanks de per-
soonlijke status. Individualisme was een zeldzaamheid. 

Die tijd ligt nu ver achter mij, maar in Spoorwijk vind ik veel mensen die ook een houding hebben 
om er samen uit te komen, zij stralen een medeleven voor elkaar uit en hebben het welzijn van 
de buurt voor ogen. Zo hebben wij de basishouding in onze wijk, die altijd in ontwikkeling is. 

Vanuit die houding blijft het schokkend dat de bank ter ere van Joop Hoekstra en Piet van Gogh, 
die bij de Schimmelweg in het park staat, door enkele kinderen of jongeren gesloopt is en de da-
ders nog steeds anoniem rondlopen. Goedwillenden hebben er weer een nieuwe plank als leu-
ning op geschroefd, maar dat doet geen recht aan een waardige herinnering van de eerste Be-
stuursleden van onze wijk. 

Ondanks corona, laveren we ons voorzichtig door het seizoen van de lente en de zomer heen en 
heeft BOS toch nog het nodige op het programma staan. 

Op dinsdag 8 september, vanaf 18.30 uur is er weer een wijkwandeling in Spoorwijk, we starten 
vanuit de Wissel. 

Afhankelijk van de corona-maatregelen wordt er afscheid genomen van Eddy de Vries 
(Penningmeester), Marijke Pawiro, (bestuurslid) en Astrid Maagdenberg (administratieve onder-
steuning). 

Verdere activiteiten zijn op vrijdag 13 november Lichtjesoptocht (Halloween, Sint Maarten, Divali) 
en op 11, 12 en 13 december  een Kerstmarkt. 

Beste Spoorwijkers, heb oog en oor voor elkaar…….we moeten er met elkaar uit zien te komen. 

Henny Koot 
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Wijkwandeling 8 september  
Wij nodigen u uit voor de Wijkwandeling, wij verzamelen bij de Wis-
sel, van Meursstraat 1 B om 18.30.  
Na de wandeling worden de punten besproken. 

 

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij bewoners worden uitgeno-
digd  verbeter- en aandachtspunten onder de aandacht te brengen. Deze worden onderweg ge-
noteerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van instanties en onder begeleiding van een 

van de bestuursleden.  

U bent van harte welkom om mee te lopen en als dit niet 
lukt kunt u uw verbeterpunt per mail aan ons doorgeven 
(bos@spoorwijk.org). Heeft u een dringende melding dan 
kunt u bellen met de gemeente op 14070 of een melding 
doen via www.denhaag.nl 

 
Na de wandeling bent u van harte welkom om in de Wis-
sel, eerste etage, kamer E,  

het Leefbaarheidsoverleg om 19:30 uur bij te wonen. 

 

 
 
Wijkwandeling elke 2e dinsdag in maart, juni, september en december 
Actiepunten wijkwandeling juni: 

Bezoek en like onze facebookpagina. 

Zoek op Bewoners Organisatie Spoorwijk.  

Boordevol nieuwtjes, activiteiten, foto’s en filmpjes van Spoorwijk. 

Jun 5 Stoep weggezakt op pleintje Henriette Keggehof H. Keggehof, locatie niet gevonden 

  6 Graag een pannavoetbal voor gymzaal van Spoorzoeker Busken Huetstraat 

  7 Containers liggen te hoog, graag plateau af laten lopen of laag plateau Max Havelaarstraat 48-50 

  8 Lantaarnpaal midden in parkeervak Busken Huetstraat 26 

  9 Lantaarnpaal midden op de stoep en schijnt het huis in Schimmelweg 30 

  10 Plastic- en glasbakken A. Thijmplein graag ondergronds A. Thijmplein 

  11 Aangereden boom is weggehaald, stoeptegels schots en scheef Goeverneurlaan t.h.v. nrs. 682-688 

  12 Uitstallingen winkels laten te weinig ruimte over op de stoep o.a. Goeverneurlaan 

  13 “Bankje van Trees'' vernield Park, t.h.v. Schimmelweg 357 

  14 Honden uitlaten bij speeltuin park Sinjeur Semeynsweg Sinjeur Semeynsweg, park, speeltuin 

  15 Graag verbodsbord eenden voeren en brood/eten neergooien Van Zeggelenlaan / Speeltuin 

  16 Pad van V Zeggelenlaan via park naar speeltuin is kapot+overwoekerd Sinjeur Semeynsweg, park, speeltuin 

  17 Overlast van hangjongeren bij 'bankje van Trees'/Sinjeur Semeynsweg Sinjeur Semeynsweg 

mailto:bos@spoorwijk.org
http://www.denhaag.nl
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Tai Chi lessen in het Hof van Heden 2020 
 

Om gezondheidsredenen is onze Tai Chi lerares mw. Hetty Mouyal gestopt met het 
geven van lessen in het Hof van Heden. Wij zijn haar erg dankbaar voor de voor-
treffelijke wijze waarop zij jaren, op verzoek van BOS, les heeft gegeven. 

 

Wij zijn Hetty ook dankbaar dat zij gezorgd heeft voor een opvolger, de heer Klaas-
jan Schroten, die reeds gestart is met de lessen. Deze zijn in de zomermaanden op 
de zaterdag vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur, in het Hof van Heden. 

 

Het Hof van Heden is een schitterende locatie 
in Spoorwijk, met hoge bomen, veel groen en 
een vijver met een fontein. Een heerlijke om-
geving voor de Tai Chi lessen in open lucht. 
Ingeval van harde regen is er daarom geen 
les.  

 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen. 
Aanmelding is niet nodig en de lessen zijn 
gratis. BOS zorgt voor koffie, thee, fris en 
een koekje.  

 

SAVE THE DATE! 
SEIZOENSOPENING MET LAAKSESSIES 
Vr. 4 september 19.00 uur | gratis 
Muziek, theater en lekker eten op de 
openingsavond van het theatersei-
zoen! Optredens van bekende en 

(nog) onbekende muzikanten uit Laak en Den Haag. 
Kom naar het theater en geniet in het hele pand en op 
de tweede locatie in de RAC hallen 
van verrassingsoptredens. Deze avond is een nieuwe 
samenwerking tussen Hummingbird Music, FishEyePro-
ducties en Laaktheater. 
 
SUMMERINTENSIVE LAAKS JONGERENTHEATER 
Ons eigen Laaks Jongerentheater gaat een nieuwe 
straatvoorstelling maken voor de seizoensopening op 
vrijdag 4 september. In een snelkookpan van een aan-
tal dagen in het theater en op een camping gaan de 
jongeren uit Laak aan het werk met Ernst Drukker. Met 
elkaar maken ze een snelle voorstelling over hun erva-
ringen gedurende de coronaperiode. Te zien ergens op 
straat in de buurt van Laaktheater op vrijdagavond 4 
september tijdens de Laaksessies. Laat je verrassen 
door Laaks Talent! 
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Vossenjacht 19 september 
 
 
Helaas kon de Vossenjacht van 26 augustus,  
wegens harde wind en regen, niet doorgaan.  
Maar, niet getreurd zaterdag 19 september her-
kansen we! 
 
Wie is de beste jager? 
Loop of fiets door de wijk en zoek alle vossen. 

Je kunt een vos herkennen als een opvallende verschijning. 
Iedere vos heeft een letter, verzamel deze letters: 

 
Maak de slogan: 

 

 

Lever dit formulier, binnen drie dagen, in bij BOS / brievenbus de Wissel. 

De uitslag word bekend gemaakt in de Spoorwijzer. 

De winnaars van de cadeaubonnen krijgen persoonlijk bericht. 

 

 

Deze activiteit wordt gehouden volgens de regels van de RIVM. 

Houd afstand, blijf niet te lang staan bij een vos, blijf in beweging. 

Deze jacht wordt gesponsord door Albert Heijn. 

Happy hunting!  
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Onderhoud door VvE Beheer Haag Wonen aan Ledeganckplein  

Midden in het Laak-gebied in Den Haag staat het iconische gebouw: 
de Wissel aan het Ledeganckplein. 

Het gebouw telt twaalf verdiepingen met op de begane grond be-
drijfspanden en een bibliotheek van de Gemeente Den Haag en op de 
verdiepingen seniorenwoningen van Haag Wonen. 

Momenteel krijgt het gebouw een opknapbeurt. Zo worden de kozij-
nen geschilderd en worden er gevelwerkzaamheden uitgevoerd. De 
werkzaamheden geven stof en geluidsoverlast. VvE Beheer Haag Wo-
nen probeert dit zoveel mogelijk te beperken met steigerdoeken en 
aangepaste werktijden. 

De werkzaamheden duren nog tot oktober 2020. Dan zijn de gevel en 
kozijnen weer als nieuw en straalt dit kenmerkende gebouw weer in 
hartje Spoorwijk. 

Op 2 maart 2020 is aannemersbedrijf Verschoor uit Wateringen ge-

start met het project. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 

oktober 2020 helemaal klaar. Dan zijn de gevel en kozijnen weer als 

nieuw en straalt dit kenmerkende gebouw weer in hartje Spoorwijk. 

Voornemen tot sluiting Oase per 1 januari 2021 

De website van Stek meldt dat de Oase m.i.v. 1 januari 2021 zal gaan sluiten. 

Zij meldt dat financiële redenen niet de reden is tot sluiting, maar samenvattend, dat Stek en Di-
aconie “geen toegevoegde waarde meer heeft in de wijk”. Kariboe Bibi verhuist per 1 september 
naar buurt-en-kerkhuis Shalom. 

De Bewonersorganisatie Spoorwijk is het volstrekt on-
eens met deze conclusie en wil graag alsnog gekend en/
of betrokken worden bij de overwegingen tot deze be-
sluitvorming. 

Verder is het tijdstip van bekendmaking van het voorge-
nomen besluit (16 augustus 2020) en het definitieve be-
sluit op woensdag 26 augustus, dus midden in de vakan-
tieperiode voor midden Nederland, zeer ongelukkig ge-
weest. 

Wij hebben de indruk dat het Management van Stek en Diaconie te weinig zicht heeft op de 
waarde en de effecten van haar activiteiten. 

Bestuur BOS 

Bron: https://www.stekdenhaag.nl/nieuws/besluit-tot-sluiting-van-de-oase  

Oproep aan Wijkbewoners 
Schrijf ook eens voor de wijkkrant…  
De Spoorwijzer verschijnt 4 x per jaar. Bij elke uitgave vragen wij instanties en organisaties in de wijk om input. 
En onze redactie schrijft ook regelmatig zelf stukjes. We vinden het leuk meer input vanuit de Wijk en de Be-
woners te ontvangen. Vandaar deze oproep. Schrijf ook eens voor de wijkkrant... Heeft u een leuk verhaal over 
de wijk of heeft u misschien een lekker recept, mail het naar redactie.bos@gmail.com. 

https://www.stekdenhaag.nl/nieuws/besluit-tot-sluiting-van-de-oase
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Van Blauwe Dorp naar Haagse Hendrik 
 

Aan de Jonathanstraat, Schimmelweg, Van Meursstraat en Doctor Schaepmanstraat verrij-
zen binnenkort 154 nieuwe sociale huurwoningen. Buurtbewoners zal het niet ontgaan zijn: de wonin-
gen die er stonden, zijn inmiddels gesloopt en het terrein is klaargemaakt voor de nieuwbouw. Marije 
Winter, gebiedsregisseur bij Haag Wonen: “De sloop-nieuwbouwplannen hebben veel impact op de be-
woners en de buurt. Vooral voor de oud-bewoners die moesten verhuizen is het een ingrijpende gebeur-
tenis, maar ook omwonenden hebben hiermee te maken. Een deel van de oud-bewoners heeft aangege-
ven graag terug te keren in de nieuwbouw.” 

 

Woningen met toekomst voor Spoorwijk en een knipoog naar het verleden 

In 2016 en 2017 nodigde Haag Wonen de bewoners aan de Jonathanstraat, Schimmelweg, Van Meurs-
straat en Doctor Schaepmanstraat uit voor een informatieavond. Op deze informatieavond vertelden me-
dewerkers van het wijkteam van Haag Wonen de bewoners persoonlijk wat de resultaten waren van het 
onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor hun woningen. De eigenschappen en constructie van de 
bestaande woningen waren volgens de onderzoeksresultaten niet goed genoeg voor een duurzame en 
comfortabele toekomst voor de bewoners. Sloop-nieuwbouw bleek de enige mogelijkheid om huurders op 
deze plek, ook in de toekomst, een comfortabel en duurzaam thuis te bieden. Met als bijkomend voordeel: 
er komen méér woningen dan er stonden. De vraag naar sociale huurwoningen is immers groot. Zeker ook 
in het gezellige Spoorwijk. Marije Winter: “Enkele huurders meldden zich als vrijwilliger om de bewoners te 
vertegenwoordigen en samen met Haag Wonen goed te zorgen voor de belangen van de bewoners en voor 
de buurt. De vrijwilligers vormden samen een bewonerscommissie die met Haag Wonen het Sociaal Plan 
opstelde. Met de Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) bespraken zij vele onderwerpen. Van verhuis-
kostenvergoeding tot terugkeermogelijkheden in de nog te bouwen woningen. De bewonerscommissie 
hield samen met ons spreekuren om de bewoners goed te informeren en met een voorrangsverklaring te 
helpen zoeken naar een nieuwe woning.”  

Alle bewoners zijn verhuisd naar een nieuwe plek. In de buurt of wat verderop. Soms buiten de stad, de 
provincie of zelfs naar het buitenland. Ook de tijdelijke huurders zijn verhuisd. De woongebouwen bleven 
leeg achter. Bewonersorganisatie Spoorwijk (BOS) was erg betrokken en hield alles goed in de gaten, zodat 
de wijk leefbaar bleef. Bewoners wisten hen te vinden en zij beantwoordden vragen of stuurden hen door 
naar de juiste persoon. 

Het terrein is klaar voor de nieuwbouw 

 



De Spoorwijzer 46e jaargang    september 2020 11 

 

Nieuwbouwplannen ‘Haagse Hendrik’ 

In 1906 werd Hendrik P. Berlage uitgedaagd een nieuw stedenbouwkundig plan te maken voor Spoorwijk 
in Den Haag. Zijn vernieuwende concept met brede straten met bomen, plein en veel groen bezorgde de 
wijk toen een nieuw elan. Vernieuwend was ook het besluit om de grondprijzen aan te passen waardoor 
het mogelijk werd eengezinswoningen voor arbeiders te bouwen. Haagse Hendrik is ook anders. Net als 
het plan van Berlage destijds. 

De Haagse Hendrik is een betaalbaar huis in de stad Den Haag. Rick Boelkens, projectleider Vastgoed bij 
Haag Wonen: “De woningen die er stonden waren karakteristieke woningen in Berlagestijl, daarom heb-
ben we gekozen voor een moderne vertaling daarvan. Er komen nu prachtige, duurzame huizen in de stijl 
van Hendrik Berlage. Niet voor niets heten ze ‘Haagse Hendrik’. Deze woningen zijn straks helemaal klaar 
voor de toekomst, waar bewoners weer nieuwe herinneringen maken.” Er komen in totaal 154 Hendriks in 
drie smaken. “Met een vernieuwende kijk en toch Haagse architectuur die thuishoort in Spoorwijk”, ver-
volgt Rick Boelkens. 

Eigen Hendrik  

Langs de straten Schimmelweg, Doctor Schaepmanstraat en de Jonathanstraat staan straks ‘Eigen Hen-
driks’. Eigen Hendrik is een compacte en complete eengezinswoning van 68 m². Het huis is twee lagen 
hoog. Met twee slaapkamers zijn ze geschikt voor huishoudens van twee tot drie personen. Alle woningen 
krijgen een eigen voordeur aan de straat, een eigen tuin met berging en een achterpad aan de achterzijde. 

BeBo Hendrik 
De Bebo Hendriks zijn beneden- en bovenwoningen (vandaar de naam BeBo). De benedenwoning is een 
nul treden woning van 55 m² voor 2 tot 3 personen met een eigen tuin en individuele berging. De boven-
woning is 62 m² groot, voor 2 tot 3 personen, met een slaapkamer en een ‘hobbykamer’ die als extra 
slaapkamer kan worden gebruikt. De bovenwoning heeft een open keuken, een woonkamer met aangren-
zend terras  en een voordeur aan de straat. 

Hoge Hendrik  

Hoge Hendrik is de naam voor het appartementengebouw. De ingang komt aan de Van Meursstraat. Het 
gebouw wordt gedeeltelijk 4 en gedeeltelijk 3 lagen hoog en krijgt een lift.  Het appartementencomplex 
bestaat uit verschillende typen appartementen met 2 en 3 kamers.   

Kenmerken van de woningen 
De Eigen Hendrik en de BeBo Hendrik hebben een kenmerkende schuine voorgevel. In de knik komt een 
’voortuintje’ met planten. In het hele project is veel aandacht voor de omgeving. In de gevel komen 
broedkasten voor vogels. Dit vergroot de natuurinclusiviteit en is goed voor de flora en fauna in de buurt.  

Verhuurinformatie: 
De woningen worden gebouwd door Heembouw. De bouwwerkzaamheden starten half augustus. Als alles 
volgens planning verloopt, zijn de woningen vóór de zomer van 2022 klaar. De woningen worden ver-
huurd via woonnet-haaglanden.nl. Afhankelijk van het type woning zijn deze geschikt voor 1-3 persoons-
huishoudens en krijgen een huurprijs van € 619,- tot en met € 737,- (prijspeil 2019). 
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Het is je vast wel eens opgevallen: je fietst naar de stad en op de terugweg zijn de bloemen op de kade gemaaid. Bezorgde Hage-
naars hebben er vragen over. En terecht. Want waarom zou je bloemen maaien? Daar zijn goede redenen voor. Onze groenexperts 
geven antwoord op de meest belangrijke vragen. 

 

“Ik ben een verbaasde bewoner; er wordt veel moeite ge-
daan om het groen in de stad te behouden en de bijen de 
ruimte te geven. Nu liep ik net langs het verversingskanaal 
waar bramenstruiken die vol in bloei staan en vol vruchten 
zijn zomaar gesnoeid!’, schrijft een bewoner van het Staten-
kwartier.  

Een bewoner in de wijk Escamp maakt zich ook zorgen. “De 
Lozerlaan is weer eens gemaaid? Waarom? Eindelijk ston-
den er een paar bloemetjes die nu weg zijn voordat het 
zaad zich heeft kunnen verspreiden. En de Escamplaan ziet 
er beter uit, daar word ik vrolijk van of gaat daar binnenkort 
de maaier ook overheen?” 

Het zijn enkele voorbeelden van e-mails en social mediabe-
richten die bij de gemeente binnenkomen. Het beheer van 
onze bermen en weides roept vragen op. Vandaar dat we 
dieper ingaan op de meest belangrijke vragen met stadse-
coloog Martin van den Hoorn en groenbeheerder Albert 
Zwijnenburg.   

Waarom maaien jullie? 

“We maaien om twee redenen. De eerste reden is dat als we niet maaien er in de berm spontaan struiken en bomen gaan groei-
en, terwijl we juist insecten en bloemen de ruimte willen geven. Bovendien is het niet veilig voor het verkeer. De tweede reden 
om te maaien is om voedingstoffen af te voeren. Onder voedselrijke omstandigheden groeien grassen harder dan bloemen en 
verdringen de grassen de bloemen. In de stad zit heel veel voedsel in de grond. De bermen in onze stad hebben continu te lijden 
van de aanvoer van voedingsstoffen zoals stikstof van wegverkeer en hondenuitwerpselen. Om bloemen ook in deze voedselrijke 
bermen de kans te geven om mooi tot bloei te komen, moeten wij als groenbeheerders de bermen voedselarm houden en dus 
moeten maaien. Het lijkt tegenstrijdig, maar juist door te maaien houden en krijgen we meer bloemen.” 

Waarom maaien jullie terwijl de bloemen in bloei staan?  

“Ook dat lijkt tegenstrijdig. Maar maaien is het meest effectief als het gras het meest krachtig is en vol voedingsstoffen zitten. 
Helaas is dat ook het moment dat de bloemen vol in bloei staan. Willen we bloemrijke bermen houden, dan ontkomen we er 
niet aan om te maaien als de bloemen bloeien. Op de plekken waar we maar een keer per jaar maaien, neemt het gras de over-
hand en bloeien er geen bloemen meer. Hoewel bermen er na het beheer kaal uitzien, is het dus juist natuur bevorderend. In 
het verleden hebben we wel eens de fout gemaakt om zones met orchideeën minder te gaan maaien. Helaas zijn die groeiplaat-
sen grotendeels verloren gegaan. Door nu extra te maaien proberen we de situatie te herstellen.” 

Hoe vaak maait de gemeente?  

“We maaien twee keer per jaar. Vaak in de maanden juni/ juli en dan nog een keer in september/oktober. Maaien we maar een 
keer, dan verruigen de bermen en verdwijnen de bloemen. Dan ontstaat er een eentonige groene zone met alleen gras en 
brandnetes.” 

Waarom wordt gemaaide gras en bloemen weggehaald? 

“Door het maaisel af te voeren, wordt er ook een deel organische stof en voedsel afgevoerd. Door dit vaak genoeg te doen 
wordt de berm in de loop van vele jaren minder voedselrijk. We willen juist voedselarme grond hebben, zodat er bloemrijke ber-
men kunnen ontstaan en dat we ze kunnen behouden. Het inzetten van een klepelmaaier, die het gras alleen kapotslaat en laat 
liggen, is dan ook niet toegestaan in Den Haag.” 

Wat betekent het maaien voor de insecten?  

“Niet alles wordt tegelijkertijd gemaaid. We proberen her en der plukken gras met bloemen, zo’n twintig procent, te laten staan 
zodat bijen en andere insecten kunnen overleven. We blijven daar de komende jaren mee experimenteren, zodat we het mid-
den kunnen vinden tussen (vaak genoeg maaien) om voldoende bloemrijke bermen te houden en te zorgen dat bijen en vlinders 
na het maaien voldoende eten houden. Binnenkort komt de gemeente met de Nota Stadsnatuur waarin goede vuistregels staan 
om met het beheer van bermen en weides (nog) beter rekening te houden met insecten.” 

 

Op de hoogte blijven van het Haagse Groen? Ga naar www.hethaagsegroen.nl 

 

http://www.hethaagsegroen.nl
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Houd uw buurt schoon en gooi geen brood en of eetresten op 
straat. Daar komen plaagdieren als ratten, duiven en meeuwen op 
af. 

حافظ على نظافة حيك، ال ترمي الخبز وبقايا األكل في الشارع لكي ال تجذب الفئران 
والحشرات المضرة بالصحة العامة                                                                         

                                        

BÖlgenizi temiz tutun ve sokağa ekmek ve/veya yiyecek atiklari atmayin. 

SiÇanlar, ğuvercinler ve martilar gibi zararlilar buna gelir.  

 

Wist u dat: 

Ratten uitstekende 
zwemmers zijn? 

Mensen gooien vaak brood of etensresten op straat, bijvoorbeeld om eendjes en andere die-
ren te voeden. Maar stadsdieren worden ziek van brood en overig mensenvoedsel. Zij eten za-
den, insecten en groenvoer uit de natuur. 

Bovendien komen op het voedsel ratten en andere plaagdieren af, zoals duiven, meeuwen en 
muizen met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van de bewoners.  

Heeft u een idee om uw woonomgeving socialer, mooier of gezelliger te 
maken? Neem dan contact op met de opbouwwerker van uw wijk,  
Marlène de Kievith, De Wissel, 06-34165668 

Heeft u al gehoord van de BUITENBETER app? 
 

Via deze app kunt u melding doen van diverse zaken 
in de wijk.  

Ook voor zwerfvuil, graffiti en ander overlast, maar 
ook een wens plaatsen.  

Een verzoek voor een bankje, fietsenrek, verlichting 
o.i.d. 

Uit ervaring blijkt dat er snel gereageerd wordt bij zwerfvuil meldingen en oracs die vol zijn of de klep die 
vast zit. 

 

De BuitenBeter app kunt u downloaden in de Play Store of App Store. 

 

Door zelf zorgvuldig om te gaan met vuil en op te letten in de wijk. 

Overlast te melden bij de gemeente via 14070 of via de BuitenBeter app, 

kunnen we komende zomer met elkaar genieten van een mooi en schoon Spoorwijk. 



De Spoorwijzer 46e jaargang    september 2020 14 

 

Fysiotherapie De Wissel 
gevestigd in Wijkcentrum De Wissel, van Meursstraat 1b in Spoorwijk 

voorheen Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie “Goeverneurlaan”  

Beweegt u niet meer zo gemakkelijk? 

Wilt u behandeling of begeleiding/advies op het gebied van houding en beweging?   

Kom bij ons langs of neem contact met ons op!  

Ook zonder verwijzing van een arts kunt u bij ons terecht! 

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. 

 

U kunt bij ons terecht voor individuele fysiotherapie, groepstherapie en fittraining in kleine groepen. 
We begeleiden ook patiënten met COPD en Claudicatioklachten.  

Onze praktijk bevindt zich op de 1e etage in Wijkcentrum De Wissel, ook bereikbaar met een lift. 

Wij beschikken hier over individuele behandelkamers en een mooie oefenruimte met trainingsappara-
tuur. 

Vanzelfsprekend houden wij ons in verband met Corona aan de richtlijnen van het RIVM en onze be-
roepsgroep KNGF met betrekking tot hygiene en het 1,5 m afstand houden. 

 

Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 070-3909075  

Email: admi@fysiodewissel.nl 

Website: www.fysiotherapiedewissel.nl 

De fysiotherapeuten Carla Weel en Olga Nicolai  

Looprooster Buurtpreventieteam Spoorwijk 

 

Datum Dag 

9 september Woensdag 

17 september Donderdag 

    

21 september Maandag 
29 september Dinsdag 

7 oktober Woensdag 
15 oktober Donderdag 

    

19 oktober Maandag 

27 oktober Dinsdag 
4 november Woensdag 

12 november Donderdag 

    

16 november Maandag 
24 november Dinsdag 

2 december Woensdag 

10 december Donderdag 

    
Alle avonden om 20.00 uur 
verzamelen 
20:15 vertrekken of aankon-
diging via app 

Startpunt: 

Schimmelweg 200 

communicatie via app 
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Corona Thuis leefwijzer 

Technologie kan ouderen en mensen met een beperking helpen om 
zelfredzaam te blijven én om contact te houden met de eigen omge-
ving (familie, vrienden, buren, mantelzorgers, huisarts). Denk aan 
slimme hulpmiddelen zoals een digitale deurspion, senioren tablet, 
persoonlijke alarmering, sociale- en huishoud robots of sensoren in 
huis die uw leefpatroon meten. 
Ook in deze moeilijke tijd is het misschien goed of fijn om je even in 
iets anders te verdiepen.  
Deze collega is op zoek naar mensen die hierbij betrokken willen 
worden; om bijvoorbeeld dingen te testen.  
Neem contact met haar op als je meer info wilt, of als je wilt mee-
doen. Christiane.wustkamp@denhaag.nl 
 
Zie ook deze websites: 
https://wijenizi.nl/ 
https://haagsecoronathuisleefwijzer.nl/ 
 
Voor meer info kun je contact opnemen met - christiane.wustkamp@denhaag.nl 
En stuur het ook vooral door als je denk dat iemand hier iets kan hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bonny van der Burg 
Stadsdeel medewerker Laak - DPZ 
Welzijn, Jeugd en Participatie 

Buurtcamping Spoorwijk 

Het weekend van zaterdag 12-14 sep-
tember krijgt Laak een waar Fantasti-
sche Buurtcamping. Het wordt superge-
zellig en iedereen is blij als het gaat luk-
ken.  Kijk dus ook uit naar onze face-
bookberichten.  
En volg ons op de Facebook pagina van 
De buurtcamping Spoorwijk.  

Reserveer je tent– of BBQ plek nu op:  
 

https://
shop.ikbenaanwezig.nl/
tickets/event/de-
buurtcamping-laak-2020  

Tot dan! 

mailto:Christiane.wustkamp@denhaag.nl
https://wijenizi.nl/
https://haagsecoronathuisleefwijzer.nl/
mailto:christiane.wustkamp@denhaag.nl
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/de-buurtcamping-laak-2020
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/de-buurtcamping-laak-2020
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/de-buurtcamping-laak-2020
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/de-buurtcamping-laak-2020
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             NIEUW IN DE WIJK 
 
 
Schets is het nieuwe ontmoetingscentrum in de wijk waar buurtbewoners en andere mensen 
elkaar kunnen ontmoeten of deel kunnen nemen aan een gevarieerd aanbod aan activiteiten 
en diensten. Het centrum aan de Schimmelweg 200 is in de zomer van 2018 door en voor de 
bewoners opgericht via, de door de gemeente Den Haag, erkende Stichting Schets. Sindsdien 
is hard gewerkt. Schets is namelijk gehuisvest in een wijkgebouw dat lange tijd leeg stond. Vele 
professionele en vrijwillige handen hebben geholpen het pand te verbouwen tot een aangena-
me, lichte ruimte.  
 
We nodigen je van harte uit mee te doen aan de activiteiten of mee te helpen als vrijwilliger. 
Initiatieven als de onze kunnen namelijk niet bestaan zonder de helpende hand en inzichten 
van vrijwilligers. We horen het graag als er bewoners zijn die zelf een idee of wens voor een 
activiteit hebben dat we samen kunnen uitwerken tot een uitvoerbaar plan.  We zijn er elke za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur voor een rondleiding of kennismaking.  
 
Zaterdag 26 september is burendag bij Schets. De hele dag koffie, kletsen en klussen in onze 
tuin of ontmoetingscentrum voor wie dat leuk vindt en daar zin in heeft.  
 
Woensdag 30 september hopen we het centrum feestelijk te openen met wethouder Martijn 
Balster.  
 
In het najaar kun je van ons o.a. een serie inductie-kookworkshops verwachten waarbij deelne-
mers leren smaakvol (èn duurzaam) te koken op een inductie-kookplaat. 
Voor de jongste kinderen is er een voorleesprogramma waarbij het verhaal en moeilijke woor-
den worden toegelicht om de woordenschat te verbeteren. 
Ook zijn thema-avonden gepland met gastsprekers en actuele gespreksonderwerpen. Denk 
aan gezondheid & ziekte, lifestyle, het opvoeden van kinderen, Autisme en ADHD. 
 
Meer op onze website www.stichtingschets.nl of facebookpagina www.facebook.com/stschets. 
Daar kun je ook zien wat we in de afgelopen maanden hebben gedaan en vind je het actuele 
programma en eventuele aanpassingen of wij-
zigingen. 
 
We zien je bij Schets! 
 
Met vriendelijke groet namens het Schets-
bestuur en alle vrijwilligers. 
 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                            

 

                     

 

 

      Meditatieklas  

http://www.stichtingschets.nl
http://www.facebook.com/stschets
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    BOS op bezoek bij Schets      8 maart vrouwendag 

PEP  certificatenuitreiking 1,5 meter stoepkrijt aktie in de wijk i.s.m. Next  

Aktiviteitenoverzicht t/m december 2020 

 

*     SCHETS IN BEELD  

Dag Activiteit Tijd Frequentie Kosten 

Maandag Inloop spreekuur 19.00 – 20.00 wekelijks   

  Taalles 10.00 – 12.00 wekelijks   

  Meditatieklas 19.00 – 20.00 wekelijks   

Woensdag Voorleesuurtje middag 10 x in 2020   

  Huiswerkbegeleiding middag wekelijks   

  Kookworkshop 17.00 – 19.00 2 x p/maand   

  Thema-avond 19.30 – 22.00 2 x p/maand   

Donderdag DiversZorg 09.30 – 13.00 wekelijks   

  Yoga 19.00 – 20.00 wekelijks  € 5,00* 

Vrijdag         

Zaterdag Voor alle buren 10.00 – 17.00 wekelijks   

  Huiswerkbegeleiding 10.00 – 12.00 wekelijks   

  Robotica 13.00 – 15.00 8 x in 2020   

  Wereldmuziek 13.00 – 15.00 1 x p/maand   

Zondag Talentencentrum ? wekelijks   
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Nieuwe website Bewoners-
organisatie Spoorwijk 
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Hij is 
één dezer dagen live! 
Hij is wel via dezelfde link te bereiken 
(www.spoorwijk.org), maar is helemaal nieuw 
opgezet door Flexamedia en is nu ook geschikt 
om te bekijken via smartphone ne tablet. Hier-
boven ziet u het nieuwe startscherm. 
De nieuwe website heeft meer mogelijkheden 
en we kunnen ook sneller reageren op de actu-
aliteiten. Maar de goede dingen van de oude 
website zijn natuurlijk overgenomen. Zo zullen 
de Spoorwijzers ook nog op de website te zien 
zijn. 
Hij is net nieuw, dus af en toe 
kunnen wat onderdelen wijzi-
gen of uitbreidingen toege-
voegd worden, maar u kunt 
hem blijven bekijken.  

Sport– en Speeltuin Ledeganckplein 

Voor wijkcentrum de Wissel aan de Van 
Meursstraat 1 B is de sportplaats al in ge-
bruik. Er wordt nog gewerkt aan een 
prachtige speelplaats; we kijken uit naar 
de oplevering! 

 

 

 

 

 

http://www.spoorwijk.org/
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Vanaf 1 september 1 telefoonnummer voor het Servicepunt XL in Laak.  
 

Maandag tot en met donderdag van 9.30-12.00 uur 070 205 2300 

Elke maandag tot en met donderdag direct spreken met de clientondersteuner. Voor alle 
vragen, voor hulp en ondersteuning, zij luisteren, denken met u mee en maken een af-
spraak als het nodig is. 

We werken anders! 
 

Het Wijkcentrum en het Servicepunt XL is open. In overleg met de medewerkers kan er gebruik gemaakt 
worden van de computers, kan er gekopieerd worden en kunt u vragen stellen over de activiteiten. De 
clientondersteuners werken alleen op afspraak. Voor informatie over de activiteiten voor kinderen en 
jongeren kan je terecht bij de kinder- en jongerenwerkers. 
 

Praten over geld is normaal! 

Hey jij! Ben je je bijbaantje kwijt? Heb je geldzorgen en weet je niet hoe 
je alles nog kunt betalen? Of maak je je zorgen over je studie of heb je 
over andere dingen stress? Praten over je zorgen helpt. Kijk eens op 
www.jiphaaglanden.nl of bel, mail, app, chat of maak een afspraak. Of 
praat met de jongerenwerker over waar je mee zit. Ze kunnen met je 
meedenken en samen met jou kijken welke oplossingen er zijn. 

Blijf er niet mee rondlopen!  

Jeetje, mijn geld is op en het duurt nog 1,5 week voordat ik weer geld 
gestort krijg. Wat zit er nog in de vriezer, wat heb ik nog aan boodschappen in de kast? Herkenbaar? 

De stress om de maand rond te komen is begonnen. Slecht slapen, piekeren, moe, hoofdpijn, kort lont-
je, zomaar wat klachten. Klachten die kunnen komen door geld en andere zorgen. En door de coronacri-
sis is het er niet makkelijker op geworden.  

Je bent echt niet alleen. En toch schamen we ons om het er over te hebben. Maar praten over geld is 
normaal. En het voorkomt erger. We kunnen samen kijken of je gebruik maakt van alle regelingen. Of 
kijk zelf eens bij: www.wijzeringeldzaken.nl of op onze website www.servicepuntxl.nl Je kunt ook 
chatten via de website. 

Bel voor vragen of hulp met: 

Wijkcentrum Cromvlietplein    T 070 205 2380  

Wijkcentrum De Wissel    T 070 205 2390 

Servicepunt XL Na 1 september!   T 070 205 2300  

 
Servicepunt XL 
Het servicepunt is  elke 
maandag-woensdag 
geopend  
van 09.00 – 12.00 uur. 

de Wissel / Servicepunt 
XL 
Van Meursstraat 1a 
070 - 205 23 60 

Je kunt terecht voor allerlei vragen, zoals:  
-veranderingen in de zorg 
-Wet Maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) 
-administratieve ondersteuning 
-Hulp bij geldzorgen 
-Ontspanning en Sociale contacten 
-(Vrijwilligers-) werk en solliciteren. 
 
Dus kom gauw eens langs! 

http://www.jiphaaglanden.nl
http://www.wijzeringeldzaken.nl
http://www.servicepuntxl.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fzebrawelzijn%2Fstatus%2F1219233341746098176%3Flang%3Dar&psig=AOvVaw3HF5gVOZNcXt8Plj7eCICB&ust=1596118463213000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjUhuLS8uoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Taal lessen 
Begin september - in de Wissel 

Lessen voor beginners 
MONDRIAAN-lessen voor gevorderden 

 

 Fiets les 
   Wil je leren fietsen?   Geef je dan hier op voor  fietslessen: 

Niveau A1 – A2 – B1-niveau       –      Ook voor beginners 

Tijd In de ochtend, middag of avond 

Dagen op afspraak 

Aanbieders Mondriaan  -  Jeroenschool  -  Taal aan Zee 
    

Contact Gerard Paardekooper – tel. 06 – 3864.3865 

  Elly Evertse – in de Wissel 

Contact Melanie van Zweeden   M 06-49004868 

E famvanzweeden@gmail.com 

Noortje van der Kaaden, Mooi Welzijn Laak 

M 06-38287138 

E n.vanderkaaden@mooiwelzijn.nl 

Docent Melanie van Zweeden 

Adres sportterrein ’t Zandje  –  Schimmelweg 202 
  

Dag Donderdag   9.00-10.15/10.30-11.45 uur 

Kosten €20,= vijf lessen (Ooievaarspas 10 lessen) 

Heb  je geen fiets? Voor de lessen is een fiets beschikbaar 

mailto:famvanzweeden@gmail.com
mailto:n.vanderkaaden@mooiwelzijn.nl
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Kom je maandag-, woensdag,- of donderdagochtend 
naar de ouder-en kindochtend? Tussen 8.30 en 12.00 
uur. Of maandag-, woensdag- of donderdagmiddag 
naar de kinderclub? voor kinderen van 4-10 jaar. 
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Creatieve kinderclub 4-12jr 

 

De Kroko's is weer open! 

 

Kom je ook?  

Geef dan door met hoeveel kinderen je komt. 
Stuur een appje 06-41778388 of e-mail 
naar: info@dekrokos.nl.  

 

Info 

De Kroko's is een christelijke kinderclub waar 
kinderen uit de buurt elkaar kunnen ontmoe-
ten, samen kunnen spelen, iets creatiefs kun-
nen maken en we ook positieve normen en 
waarden mee willen geven uit de bijbel. Het 
wordt 2 x in de maand op een zaterdag gehou-
den. Dit vind plaats in de Oase STEK, van 
Meursstraat 1 (Spoorwijk) 

. 

Openingstijden en data 

Tijd: 11:00-12:30 uur  

12 en 26 september 

10 en 24 oktober 

7 en 21 november 

5 en 19 december  

(Onder de 6jr begeleiding verplicht)  

mailto:info@dekrokos.nl
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Beste Spoorwijkers, 

 

Wij willen de donkere coronatijd achter ons laten en gaan 
mede daarom Spoorwijk verlichten met een lichtjes optocht 

van lampionnen en fakkels. 

 

Dit vindt plaats op  

vrijdag 13 november van 17.00 – 19.00 uur, 

 in een multicultureel festijn in het kader van Halloween,  
Sint Maarten en Divali. 

 

De optocht vertrekt en eindigt aan het Ledeganckplein. Het 
geheel wordt feestelijk afgesloten met een warm hapje en 
drankje. Deelnemers mogen in hun eigen klederdracht of 

kostuum komen met eigen lampionnen of fakkels. 

 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Bewonersorgani-
satie Spoorwijk (BOS) en de Hindoe Tempel Sewa Dhaam. 

Andere organisaties van Spoorwijk zijn welkom om ook deel 
te nemen of te ondersteunen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

BOS; 070 - 205 22 05   bos@spoorwijk.org.  

Flyer met meer informatie volgt in oktober 2020. 

Houd onze facebookpagina in de gaten. 
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 Slagerij 

HET ZUIDERPARK 

v. Zeggelenlaan 112 – Den Haag 

Tel. 070-3608011 

 

Met waardebon: 

Kilo kiprollade   € 5,-- 
 

Altijd vers en voordelig 

www.hetzuiderpark.nl 

Belangrijke 

Telefoonnummers 
Adviespunt Huiselijk Geweld  0900-044 33 22 
Algemeen Maatschappelijk Werk 394 94 28 
Bewoners Organisatie Spoorwijk  205 22 05 
Bibliotheek Spoorwijk 353 65 21 
 
Bij-1 voor kinderen en ouders 785 58 20 
Boodschappenbegeleidingsdienst  364 66 61 
Brandweer Alarm 112 of 088-88 68 000 
De Buurtkamer 394 01 94 
Bureau Slachtofferhulp 0800-02 33 222 
Burenhulpcentrale 262 99 99 
Centrum voor Jeugd en Zorg 0800-285 40 70 
Consultatiebureau 379 58 58 
Diensten centrum “De Wissel” 205 23 90 
Dierenambulance 328 28 28 
Dierenbescherming 392 42 89 
Doktersnachtdienst 346 96 69 
 
Gemeentelijk Contactcentrum 14070 
Gezondheidscentrum 393 46 96 
Grof vuil 366 08 08 
Haag Wonen 270 50 50 
Handhavingsteam Laak 353 77 32 
HTM klantenservice 384 86 66 
Huur niet te Duur, Huurteam 850 41 06 
Kindertelefoon (14.00- 20.00 uur) 0800-0432 
 
Laaktheater 393 33 48 
Mantelzorg Laak 307 56 82 
 of 06-30929559 
Milieuklachtenlijn 353 66 66 
Oase, Diaconaal werk 318 16 90 
Ongediertebestrijding 311 77 75 
Op. Basisschool "Spoorzoeker” 394 49 97 
RK Basisschool “Jeroen” 393 94 93 
Politiebureau Laak 0900-8844 
 
Speeltuinvereniging 396 12 24 
Spoedhulp (o.a. Blijf van mijn lijf) 346 95 46 
Stadsdeelkantoor Laak via 14070 
Stichting Schets 06-26104401 
Vadercentrum 205 24 10 
Vestia 088-124 24 24 
Welzijn (MOOI) Laak 205 23 90 
De Wissel, wijkcentrum 205 23 90 
Wijkbus Laak Centraal  319 27 52 
‘t Zandje - sporthal 396 14 51 
nummers en websites staan ook op www.spoorwijk.org 

Uw dierenspeciaalzaak  

De Vrije Vogel 

van Zeggelenlaan 100 

Laat uw hond, kat of konijn vaccineren  

tegen een zeer voordelig tarief. (€25,-) 

Dierenarts dr. Woof komt langs. Vergeet 

niet het dierenpaspoort mee te nemen! 

6 december (11:30-13:00 uur) 

U betaalt geen consult!  

Advertentie 

Denkt u erover dat u bekender in de wijk 
wilt zijn? Dat kan !! 

Met een advertentie in de Spoorwijzer 
bent u huis-aan-huis te lezen, en dat elke 3 

maanden. 

Deze ruimte kost €30 per keer (bij een 
abonnement €25 per keer). Maar grotere 

formaten zijn ook mogelijk. 

Stuur een e-mail naar bos@spoorwijk.org 

en u krijgt meer informatie hierover. 

 


