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Het is herfst en de vierde wijkkrant van 2019 landt alweer in uw brievenbus. Tijd voor
pompoenen, soep, stoofschotels, de verwarming, en huiselijke gezelligheid. En mocht u
alleen zijn, u bent altijd van harte welkom aan de Hoogkarspelstraat een kopje koffie of
thee met ons mee te drinken. Er worden leuke dingen in ons wijkcentrum, Rumoer, de
verpleeghuizen van Saffier, en de Nijkamphoeve georganiseerd. Met OV070 kunt u zich
overal naartoe laten brengen en weer ophalen. En wilt u in de avond niet alleen eten, bij
Saffier kunt u gerust mee-eten, u hoeft zich alleen op te geven. Betalen doet u ter plaatse.
Het telefoonnummer treft u op de achterzijde van deze wijkkrant. Wij wensen iedereen een
mooie herfst!

Wijkberaad Leyenburg

Heeft u zelf iets te melden, gebruikt u dan vooral onze Facebook pagina om zoveel mogelijk medebewoners te bereiken.

‘Kindcentrum Helen Parkhurst’
staat klaar voor leerlingen
Op 6 maart 2017 werd het Wijkberaad geinformeerd over de
sloop en nieuwbouw van de
Helen Parkhurst school aan de
Baambruggestraat.
Na vele
maanden van bomen kappen,
slopen, bouwrijp maken en
opbouwen staat het nieuwe
Kindcentrum klaar voor de ontvangst van de ca. 450 bezoekers.
Ook de leerlingen uit de dependance en kinderopvang vinden

hier onderdak, waardoor nu
kinderen van 0 t/m 13 jaar een
leerplek vinden in het Dalton
Kindcentrum Helen Parkhurst.
Op het moment van schrijven
wordt er druk gewerkt aan de
buitenruimte. Die wordt aangelegd volgens de richtlijnen van
‘groenblauwe schoolpleinen’.
Dus niet alleen maar tegels op
het schoolplein maar ook veel
groen en avontuurlijk speel-

terrein. Als het aanleggen van
deze buitenruimte volgens
planning verloopt zal de buurt
na de herfstvakantie weer het
vertrouwde beeld krijgen van
honderden kinderen die met
hun leerkrachten de Nieuwersluisstraat en Baambruggestraat gaan bevolken.
En ouders …… graag wel
zoveel mogelijk lopend of per
fiets.
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Inloopspreekuur geslaagd
Op 24 september vond het inloopspreekuur plaats in ons wijkcentrum. De bijeenkomst was
geslaagd. Meerdere onderwerpen kwamen ter sprake. We zetten ze voor u op een rij.
Vestia
Veel huurders van Vestia maken
zich grote zorgen over de komende aanpassingen van hun woning
in het kader van duurzaamheid.
De woningen moeten van het gas
af en dat heeft nogal wat consequenties voor de huurders, die
vooral van oudere leeftijd zijn.
Het parkeerprobleem
Dit onderwerp kwam ter sprake omdat bewoners vermoeden
dat er te weinig parkeerplaatsen
beschikbaar komen bij de grootscheepse nieuwbouw bij het
Haga ziekenhuis. De te realiseren
parkeergarage moet plaats bieden
aan auto’s voor personeel, bezoekers en de nieuwe bewoners.
Woningonttrekkingen
Er is een enorme toename van door
beleggers opgekochte woningen
om deze daarna te veranderen in
kamerverhuurbedrijven. De lijsten
zijn te zien op onze facebook pagina en website. In sommige straten
bijna portiek na portiek zijn vooral
de grote dubbele bovenhuizen omgebouwd voor kamerverhuring.
De bewoners en het wijkberaad
maken zich ernstig zorgen over
de leefbaarheid in de straten en
buurten, de overlast die hiervan
wordt ondervonden en de sociale

cohesie die uit de straten verdwijnt.
Bewoners hebben veel
voorbeelden hiervan
genoemd. Arjen tipte bewoners om hun
zorgen uit te spreken
in de vergadering van
de Commissie Ruimte. Waarschijnlijk komt
dit onderwerp 20 november (onder voorbehoud) aan de orde. Wèl
tijdig de agenda van
deze commissie raadplegen op
denhaag.nl en aanmelden is verplicht. Bewoners kunnen overlast
melden bij de Pandbrigade van de
gemeente. Een rondgang met een
raadslid van Groep de Mos eerder deze zomer maakte duidelijk
dat de “verkamering” bij ons zeer
onwenselijke vormen heeft aangenomen. Het raadslid heeft daarop
schriftelijke vragen gesteld aan het
college van B&W. Het antwoord
daarop wordt 29 oktober verwacht.
Er wordt dus aan gewerkt!
Buurtschouw rond
Wormerveerstraat
Een ander onderwerp was de
buurtschouw rond de Wormerveerstraat. Ook Groep de Mos was
hiervoor uitgenodigd. Aanwezige
bewoners uit de Wormerveer-

straat en omgeving wisten hier
niets van en hadden ook wel hun
inbreng willen geven over verschillende zaken die hen in hun
buurt zijn opgevallen en ook werd
de vraag gesteld of het winkelcentrum meegenomen wordt in de
schouw. De vragen worden doorgespeeld naar de initiatiefnemer.
Tot slot
Een medewerker van Groep de
Mos heeft deze avond de e-mailadressen van de bewoners genoteerd. Zij krijgen bericht als er
nieuws is en/of antwoord op hun
vragen. Om 22.00 uur sloten wij
de bijeenkomst met dank aan Arjen Dubbelaar. Op 30 oktober is
het volgende spreekuur, het start
weer om 19.00 uur, U bent van
harte welkom!

LET OP ONZE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE
ACTIVITEITEN EN ACTUALITEITEN
Wijkberaad Leyenburg
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Hij komt, Hij komt…… ook dit jaar weer
Op 23 november is het weer zover. Dan hoopt Sinterklaas met
zijn hulpjes zoals ieder jaar langs
het Winkelcentrum Leyenburg
te komen rijden. De vergunning
om met de Sinterklaasintocht
langs de winkelcentra in Escamp
te rijden - Betje Wolffstraat / Dierenselaan / Escamplaan / Leyweg
/ Volendamlaan – is al aangevraagd. Want ook deze stokou-

de Goedheiligman mag niet zo
maar, zonder vergunning, met
zijn paard of automobiel het plein
betreden. Mèt alle kinderen uit
Leyenburg hopen we maar dat de
Burgemeester het goed vindt dat
de Sint langs komt! Foto https://
gratisfotosdownloaden.nl/gratis/
fotos/strooigoed/

Geslaagd ‘Veilig, Fit en Vitaal infomarkt’ Swaenehove
Ondanks de regen was het een
drukte van belang binnen op
de ‘Veilig, Fit en Vitaal infomarkt’ in Swaenehove. Saffier
Wel Thuis, Xtra en MOOI hebben deze infomarkt georganiseerd voor de wij. Rond de 40
a 45 bezoekers zijn er geteld,
waarvan een paar bewoners van
Swaenehove. Uit de gesprekken
met een aantal wijkbewoners
vinden ze het belangrijk dat dit

georganiseerd wordt. Hoe leuk
om te horen dat er meteen al afspraken zijn gemaakt voor een
ergotherapeute aan huis, de fysio en de logopedist. Veel tips
en info over veiligheid, weerbaarheid, fit en vitaal thuis wonen Bezoekers kwamen voor
het bloedprikken en bloeddruk
meten van de HWW, de audicien, de stoelmassage, Apetito
maaltjd thuisbezorgen, Medi-

point Rollatorcheck, Indigo preventie, Happy Door, de weeerbaarheidstraining van Trots en
Weerbaar, het buurtpreventieteam Leyenburg, de Virtualreality brillen, en de valpreventie
tips van de ergotherapeut. Als
afsluiting Het ‘Grijze Koppen
Orkest’ waar bezoekers ook zelf
aan mee mochten doen sloeg erg
aan.
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Stand van zaken ‘verkamering’ Leyenburg
De lijst woningonttrekkingen
2019 tot en met eind september –
en ook de complete lijst woningonttrekkingen vanaf 2016 - wordt
regelmatig op de website www.
wijkberaad-leyenburg.nl gepubliceerd. In totaal waren er in 2019
tot nu toe 34 adressen in Leyenburg waarvoor een vergunning
werd verleend tot woningonttrekking. Een woningonttrekking kan ofwel een woningsplitsing ofwel een woningomzetting
zijn.
Woningsplitsing
Van deze 34 woningonttrekkingen betrof het 8 adressen die tot
een woningsplitsing in 2, 3 of
meer woningen leidde. Dat wil
zeggen dat de oorspronkelijke
woning dus meerdere voordeuren en huisnummers krijgt.
Deze 8 woningen leidden er
op deze wijze toe dat het nu 22
woningen zijn geworden. Bij het
verlenen van een vergunning tot
woningsplitsing beoordeelt de

gemeente de aanvraag of deze
voldoet aan de regels die in de
gemeenteraad zijn afgesproken.
Zoals bijvoorbeeld het voldoen
aan de eisen op over bewoning,
hygiëne en overlast. Ook wordt
getoetst of de parkeerdruk in de
buurt een vergunning niet in de
weg staat.
Woningomzetting
Van de 34 woningonttrekkingen betrof het 26 adressen die
tot een woningomzetting naar
kamerverhuur voor 4, 5, 6, 7, 8
of 10 personen leidde. Deze 26
woningen zijn nu dus verhuurd
(of zoals de gemeenteraad het
noemt “verkamerd”) tot in totaal
121 kamers. Bij het omzetten in
onzelfstandige woonruimte naar
meer dan vier wooneenheden
moet de aanvrager een gebruiksmelding doen op grond van het
Bouwbesluit. Bij deze vergunning ‘verkamering’ wordt niet
gekeken naar de parkeerdruk in
de buurt.

De Vereniging van Eigenaren
(VvE)
Sinds de vele publicaties, brieven aan de gemeenteraad en
artikelen van het wijkberaad
wordt in de bijlage van de verleende vergunning verwezen
naar de mogelijkheid dat de
VvE geen splitsing of kamerverhuur toestaat. Het blijkt dat
veel VvE’s deze voorwaarde
niet in hun Statuten hebben
opgenomen. Van enkele VvE’s
is bekend dat zij een juridische
procedure zijn gestart omdat
een (vaak nieuwe) eigenaar zich
niet aan de Statuten van de VvE
houdt. De VvE’s worden zo op
enorme kosten gejaagd.
Teveel mensen in 1 woning veroorzaken vaak overlast. Signaleert u overbewoning of illegale
kamerverhuur? Dan kunt u dit
melden bij https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-wonen/woonoverlast-melden.htm

Schouw in buurt 3
Onder de leiding van Sabine Willersen – de nieuwe buurtvoorzitter
van buurt 3 – is er op 2 dagen een
schouw gehouden met verschillende instanties. Er waren ook bewoners uit de buurt die meeliepen. Aanwezig waren onder andere
de politie, Metterwoon, groenbeheer en de wegbeheerder van
het stadsdeel Escamp. Men is de
buurt doorgelopen en daarbij zijn
de problemen die men onderweg
tegenkwam aangewezen. Aan de
desbetreffende persoon van de
instantie die meeliep kon meteen
gevraagd worden of het opgelost

kon worden. In de meeste gevallen is er positief op gereageerd
en gaat men actie ondernemen
zoals: punten waar gesnoeid moet
worden om het uitzicht te verbeteren, het weghalen van weesfietsen, het meer controleren van
de snelheid in de buurt, het weghalen van de gele paaltjes waar een
parkeermeter stond, gevaarlijke
punten om over te steken, punten
waar de bestrating moet worden
verbeterd, verkeerd geparkeerde
auto’s etc. Ook is het winkelcentrum Leyenburg meegenomen in
de schouw. Daar zijn ook verschil-

lende verbeterpunten zoals betere
bestrating, het opruimen van
weesfietsen en de ergernis van het
fietsen/brommer rijden door het
winkelcentrum heen.
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1 december invoering betaald parkeren Florence Nightingale Park
De invoeringsdatum van 1
november a.s. is om meerdere beweegredenen en recente
ontwikkelingen moet worden
uitgesteld naar 1 december
2019. De bewoners van de wijk
Florence Nightingale Park, ingang en uitgang via de Zuid-

woldestraat, ontvangen in de
eerste week van november
van de dienst parkeren van de
gemeente Den Haag een brief
over de invoering. Vervolgens
hebben zij ruim de tijd om de
eventuele benodigde parkeervergunningen aan te vragen.

Nieuwe paden Florence Nightingale Park
De bewoners van de wijken
rondom het Haga ziekenhuis
hebben er lang, heel lang naar
uit moeten kijken: Echt zichtbare verbeteringen in de afgesproken Kwaliteitsimpuls
(2008 -2016) in het park. Begin
oktober werd er begonnen met

de aanleg van nieuwe paden en
de renovatie van oude paden.
Deze werkzaamheden werden
in de week van 7 t/m 11 oktober afgerond met het asfalteren (zie de foto) In dezelfde
week werden er twee nieuwe
speeltoestellen geplaatst.

Klein Nieuws
Niet te geloven, wat een ASO’s
Er wordt hard gewerkt aan de groenblauwe buitenruimte rondom het
nieuwe gebouw van het Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst aan de Baam-

bruggestraat (zie artikel elders). Tot
verbijstering van buurtcommissie 2 zijn
er meerdere bewoners uit de buurt die
menen dat de leuke nieuw aangeleg-

de zandbakken en klauterplekken van
boomstammetjes een hondenuitlaat
plek zijn! Ze zijn, en worden op de reeds
geïnstalleerde camera’s, vastgelegd.

Flitsend geregeld door samenwerking alle belanghebbenden
Opeens verschenen er borden dat de
Veenendaalkade aan de even zijde
werd afgesloten omdat de in december 2018 al aangekondigde 30-km
drempels werden aangelegd. Buurtcommissie 2 van het wijkberaad had
destijds verzocht de uitvoering pas

te starten als het tijdelijke busvervoer
van de leerlingen Helen Parkhurst in
2019 beëindigd was. Een flitsende gezamenlijke actie van buurtcommissie
2, de schooldirectie, dienst stadsbeheer, aannemer en bus vervoerder
hebben er voor gezorgd dat er een

alternatieve op- en afzetplaats voor de
bus kwam aan de oneven zijde van de
kade. Zo zijn de leerlingen en opvangpeuters en kleuters toch weer veilig
overgebracht voor de laatste weekjes
van dit vervoer. Na de herfstvakantie
is de nieuwe school heropend.

Het plaatsen van een scootmobielberging
In een verleende vergunning
voor het plaatsen van scootmobielberging staat aan welke
voorwaarden dit moet voldoen.

Dat is niet alleen aan de regels
van de gemeente, maar ook dient
u bij een appartement bij uw VvE
te informeren of er zaken in het

huishoudelijk regelement staan
die plaatsing in de weg staan. Let
daar dus op, om eventuele overtreding te voorkomen!
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BUURTBOERDERIJ DE NIJKAMPHOEVE IS OPZOEK NAAR
BEHEERDERS M/V
Ben je Dierenvriend? En wil je meehelpen de boerderij open te houden? Meld je dan aan als assistent beheerder en
groei door naar beheerder. Wij zijn opzoek naar uitbreiding van ons beheerders team. Ben je niet bang om leiding te
geven aan een groepje vrijwilligers en na een korte interne opleiding van onze huidige beheerders zelf de beheerdertaak van een dag of dagdeel op je te nemen?! Meld je dan aan via: info@nijkamphoeve.nl
Het betreft een functie van minimaal 4 uren per week op vrijwillige basis. De werkzaamheden: (toezicht houden en
meewerken)
•
•
•
•
•

Openen of afsluiten van de boerderij
Samen met de andere vrijwilligers toezicht houden op onze veestapel
Verzorgen van onze dieren (voeren drinken)
Schoon en aantrekkelijk houden van de boerderij
Ontvangen en te woord staan van bezoekers

De interne opleiding dierenzorg
Een verkorte cursus dierverzorging en leiding geven) bestaat uit 10 lessen en vindt plaats op de vrijdagmorgen. De
start is op vrijdag 1 november 2019. De cursus bestaat uit 7 lessen dierverzorging en 3 lessen leiding geven waarin
o.a. hoe om te gaan met agressie) en is gratis voor onze en aankomend beheerders.
Wat krijg je voor je inzet terug. Voldoening, liefde van de dieren, goede contacten met de bezoekers en je collega’s.
Ons credo: het is goed toeven op De Nijkamphoeve. Informatie? 06-2002 95 94 Joop van der Waart of 06-1563 56 52

Er is altijd iets te beleven op BuurtBoerderij De Nijkamphoeve
In de komende maanden gaat
er weer het één en ander gebeuren op De Nijkamphoeve. Zo zijn er in oktober twee
nieuwe speelwerktuigen geplaatst in onze knuffelweide.
Deze zijn ons ter beschikking

gesteld door de gemeente.
Dus nog meer speelplezier
voor de allerkleinste kleuters.
Met ingang van 1 november
gaat ons theehuis alleen nog
in het weekend open. De kaart
wordt ook enigszins aange-

past aan het seizoen. We zijn
steeds op zoek naar vrijwilligers om de boerderij draaiende te houden. Vooral beheerders die zich bezig houden
met het verzorgen van de dieren zijn van harte welkom.

Geslaagd uitje naar Nijkamphoeve

Even genieten van de zon, het groen,
de scharrelkippen en een ijsje

Het wijkberaad en de Ouderenconsulente Jolanda Smolders hadden een uitje georganiseerd met de wijkbus voor
een paar niet zo vaak de deur
uitkomende ouderen uit de
wijk. De ouderen lieten zich
een feestelijk verzorgde lunch
van soep en broodjes goed
smaken. Daarna werd er - ach-

ter rollator of met stok - rond
gekeken op de Buurtboerderij,
scharreleitjes en peren gekocht
en genoten van een ijsje in de
zon. Met dank aan de vrijwilligers van de keukenbrigade
van het Theehuis, de mensen
van de wijkbus en Jolanda die
dit feestje mogelijk maakten.
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Berichten van en over uw Buurtpreventie Team Leyenburg
Sedert de vorige keer hebben wij
weer het één en ander te melden.
Zo hebben wij sedert onze vorige
publicatie in de wijkkrant 3 nieuwe leden mogen verwelkomen
en zijn wij nu 16 “man” sterk,
inclusief onze coördinator! Ja er
zijn ook dames die er van deel
uitmaken! Wij hopen dat er nog
meer betrokken wijkbewoners
opstaan en zich aanmelden. Zeker in de aanloop van de komende jaarwisseling! Inmiddels is er
een eerste overleg geweest met de
gemeente mbt de Oud en Nieuw
viering. Uw Bpt neemt actief deel
aan deze besprekingen. Een belangrijk onderwerp is het jaarlijks
weerkerende Vreugdevuur aan
de Purmerendstraat. Nieuw dit
jaar is dat de organisatoren een
vergunning moeten aanvragen.
Het Bpt zal ook voor de jaarwisseling extra inzet leveren om het

dan zo gezellig mogelijk te houden voor iedereen. Tijdens onze
rondes wordt het onze teamleden
kenbaar gemaakt dat hun vrijwilligerswerk op prijs wordt gesteld.
Echter zijn er ook elementen die
onze preventers het werken lastig
maken. Wij willen hen adviseren
dit niet meer te doen, dit heeft namelijk consequenties.Tijdens onze
rondes letten wij op veel zaken.
Opvallend is het feit dat vooral bij
bedrijven en scholen, ramen, die
weliswaar moeilijk te bereiken zijn,
openstaan. Iets dat uitnodigt om
er bv een vuurpijl naar binnen te
schieten. Ons advies: “Sluit de ramen bij verlaten van het gebouw”.
Het wordt slechter weer, wij zijn
daarom op zoek naar sponsoren
voor geschikte winterkleding,
maar ook voor onderhoud van
ons materiaal (fietsen) en voor
het maken van reclame van ons

team. Voor een vrijwillige bijdrage
kunt u contact opnemen met de
penningmeester van het wijkberaad. Contactgegevens vind u in
de wijkkrant! Ook vinden er op
dit moment besprekingen plaats
met partners in onze wijk over een
mogelijke sponsoring. Wat ook het
vermelden waard is! Het team had
een aantal malen meelopers gehad, mensen vanuit de Gemeente
en de politiek die zelf wilden ervaren wat het is om deel te nemen
aan een ronde en om meteen de
wijk vanuit onze ogen te bekijken.
Uiteraard is dit niet enkel aan deze
mensen voorbehouden. Wilt u het
ook ervaren, dan bent u van harte
uitgenodigd en wie weet blijft u
“hangen” als versterking van ons
team! Het Buurt Preventie Team
streeft naar een schoner veiliger en
leefbaarder Leyenburg

SOCIAL SOFA, EEN PROJECT DOOR WIJKBEWONERS
Het is in het jaar 2010 dat wij zien
dat er op meerdere plekken in Den
Haag banken met mozaïeksteentjes
verschijnen, die gemaakt worden
door bewoners zelf. Zo’n bank leek
ons ook wel leuk in ons Winkelcentrum Leyenburg. Wijkberaad Leyenburg vroeg subsidie aan bij het
stadsdeelkantoor en als die begin
2011 wordt verstrekt, mogen bewoners via een enquête het leukste
ontwerp kiezen. De keuze viel op
de tekening van Anetta. Zij maakte
een Dag-en-Nacht ontwerp. Na een
oproep kwamen er snel bewoners
die zich aanmelden om te mozaïeken. We vonden Christine bereid
om ons te begeleiden en onderdak
te bieden in haar winkel aan de

Steenwijklaan en ons van materiaal te voorzien. Het was veel werk
maar iedereen toonde zich enthousiast. We begonnen met honderden
steentjes door te knippen, alle kleuren, avonden lang. Ondertussen
werd het ontwerp op de betonnen
bank getekend. We waren met 14
vrijwilligers uit de wijk in wisselende samenstelling, want er werd weken lang iedere avond aan de bank
gewerkt. Kleurtjes en afmetingen
sorteren, lijmen, steentje voor steentje plakken en als laatste met cement
de voegen vullen. Daarna werd het
transport naar het winkelcentrum
geregeld. De bank werd in maart
2011 feestelijk onthuld door toenmalige wethouder Baldewsingh en

staat sindsdien in ons winkelcentrum. Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
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Adressen en Telefoonnummers
Apotheken
Apotheek Leyenburg, Medemblikstraat 279
ma t/m vrij 8.00-17.00 uur, za 11.00-14.00 uur,
info@apotheekleyenburg.nl

070 359 85 06

Apotheek Pillen en Praten, Volendamlaan 1260
ma t/m vrij 8.00 - 17.30 uur, info@pillenenpraten.nl
Receptenbussen Apotheek De Volharding

070 323 11 76

Dienst Publiekszaken (DPZ) gemeente Den Haag
Vraag, idee, klacht of melding (on)veilig / milieu
contactcentrum@denhaag.nl
Meldpunt woon/geluidsoverlast
Stadsdeelkantoor Escamp

14070
14070
070 353 59 00

Gezondheidszorg
Artsen, uitsluitend spoedeisende gevallen
070 346 96 96
Centrum voor Jeugd en Gezin Loosduinen,
Campanulastraat 21, 2555DA Den Haag
070 752 69 60
Fit Med Fysio, Monnickendamplein 2
070 323 18 95
HAGA Ziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275
070 210 00 00
HAGA Ziekenhuis spoedeisende hulp
070 210 20 60
Saffier, Praktijk fysiotherapie Swaenestate, Volendamlaan 11 2547 CA Den Haag
Saffier, Wijkservicepunt en zorg/hulpmiddelenwinkel Swaenestate i.s.m.
Medipoint. Volendamlaan 11, 2547 CA Den Haag

Elke dinsdag- en donderdagochtend
is er tussen 9.30 en 12.00 uur

Handhaving Escamp

KOFFIE INLOOP

Buurt Interventie Team (BIT), Zuiderparklaan 106 (do.avond)
Handhavingsteam Leyenburg, Leyweg 813
Politie wijkagent (geen spoed)
Meld misdaad anoniem

en elke 3e dinsdag van de maand
Bingo in Wijkcentrum Leyenburg

06 416 318 01
14070
0900 88 44

Maatschappelijk werk / wonen, zorg en welzijn

Activiteiten
Wanneer

Activiteit

Tijd

Maandag om de week

Bingo van Marga

19.00-22.00u

Koffie/thee-inloop
Sjoelen
Bingo van Oma Ank
Buurt Prevetie Team

09.30-12.00u
09.30-12.00u
09.30-12.00u
19.00-23.00u

Kinderbingo van Debbie

12.00-16.00u

Koffie/thee-inloop
Crea-club
Buurt Prevetie Team

09.30-12.00u
09.30-12.00u
19.00-23.00u

Plankjesbingo van Roos
Gezonde Leefstijl

19.00-22.00u
19.00-21.00u

Dinsdag iedere week
		
Iedere 3 dinsdag v.d. maand
Dinsdag om de week
Laatste woensdag v.d. maand
Donderdag iedere week
		
Donderdag om de week
Vrijdag om de week
Eens per kwartaal

Vrijdag beschikbaar voor activiteiten
Zaterdag beschikbaar voor activiteiten om de week

14.00-17.00u
10.00-17.00u

Zondag om de week

13.00-16.00u

Plankjesbingo van Roos

Op dit moment zijn de zalen op voornamelijk zaterdag en
zondag te huur voor workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, en/of (groeps)lessen. Heeft u interesse neemt u dan contact met ons op voor nadere informatie. Let op: de zalen
zijn niet te huur voor rommelmarkten, feesten en partijen.
Huren kan tegen een buurthuistarief. De deal is dat u zelf koffie en
thee zet, de vaat doet en alles weer zo achter laat dat de volgende
huurder meteen gebruik kan maken van de faciliteiten. Voor vergaderingen is het niet mogelijk een zaal te huren met verzorging van
koffie, thee, en de afwas. Houdt u daar svp rekening mee.

DenHaagDoetBurenhulp
Centrum Jeugd en Gezin Escamp
Centrum Rumoer, Hoogkarspelstraat 68a
MOOI Welzijn Escampade, Escamplaan 61F
Saffier WoonZorgPark Swaenehove
Saffier WoonZorgPark Swaenesteyn
St. De Haagse Wetwinkel, Spui 68
Locatie bibliotheek Escamp, Leyweg 811:
1e dinsdag van de maand 16.30 – 18.30 uur.
Thuiszorg aanvragen: www.denhaagopmaat.nl
Wijkbus Segbroek (rijdt in Leyenburg)
Wijkberaad Leyenburg:
info@wijkberaad-leyenburg.nl
Spoedgevallen

070 205 33 33
0800 285 40
070 205 24 90
070 205 23 60
070 308 48 30
070 448 70 00
070 363 06 65
0900 123 57 46
070 368 50 70
070 325 75 08
112

Diversen
Buurtboerderij De Nijkamphoeve, Escamplaan 1750
Fa Fa Dance / Fit Studio & Academy, Nieuwersluisstraat 36
Gymnastiekvereniging Donar, Renswoudelaan 47
Korfbalvereniging Die Haghe, Baambruggestraat 10
Lu Gia Jen Budo Sport, Baambruggestraat 8a
Musicon Muziekcentrum, Soestdijksekade 345
PEP Den Haag, Riviervismarkt 5
Stadsboerderij De Herweijerhoeve,Vreeswijkstraat
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57

070 329 88 73
070 366 58 68
06 11 11 3751
070 366 22 53
070 367 24 53
070 368 68 00
070 302 44 44
070 329 59 92
070 326 55 09

Contactgegevens
Wijkberaad Leyenburg
Hoogkarspelstraat 83-85
2547 LK Den Haag
T. 070-3257508

E. info@wijkberaad-leyenburg.nl
W. www.wijkberaad-leyenburg.nl
Facebook @WijkberaadLeyenburg
Twitter @Wijkberaad

Openingstijden en bereikbaarheid
Ons wijkcentrum heeft geen vaste openingstijden. De reden hiervoor is dat
er geen vaste bemanning voor een receptie beschikbaar is, en het centrum
wordt gerund door vrijwilligers. De mail wordt eens per dag gecontroleerd
en het antwoordapparaat wordt twee maal per week afgeluisterd. Het
snelst kunt u ons bereiken door ons te mailen op info@wijkberaad-leyenburg.nl Heeft uw vraag geen haast dan kunt u ons bellen en een bericht
inspreken op ons ant-woordapparaat 070-3257508. U wordt door ons
secretariaat of een van onze vrijwilligers terug gebeld of gemaild.

