Haagse Sporttuin, een sportcomplex dat vlakbij het Jacob van Campenplein ligt en waar alle
kinderen uit de Schilderswijk welkom zijn.
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Bu sayfada yaralı telefon
numaraları ve internet siteleri
bulabilirsiniz. Jacob van
Campenplein’a yakın olan ve
Schilderswijk’taki tüm çocukların
gelebilece!i Haagse Sporttuin
hakkında da okuyacaklar
bulabilirsiniz.
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This page contains a list of handy
phone numbers and websites. You
can also read about the Haagse
Sporttuin, a sports complex near
Jacob van Campenplein where all
the children from Schilderswijk
are welcome.

Handige telefoonnummers en internetsites

De Haagse Sporttuin

Kijk ook eens op www.schilderswijk.nl
Daar vind je bijvoorbeeld een kaart met alle voorzieningen in de wijk.

door Sebastiaan Nederhoed

Voor directe hulp, als elke seconde telt. 112.
Een misdaad melden zonder dat je je naam hoeft door te geven?
Bel Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000 (gratis).
Of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl
Heeft het geen haast, maar wil je toch de politie spreken? 0900-8844.
Of kijk op www.politie.nl/haaglanden
Heeft het geen haast, maar wil je toch de brandweer spreken? 070-4244644.
Of kijk op www.brandweer.nl/haaglanden
Westeinde Ziekenhuis. 070-3302000.
Of kijk op www.mchaaglanden.nl

Midden in de Schilderswijk, verscholen tussen de huizen, ligt achter basisschool
Het Startpunt een prachtig sportcomplex. Via de ingang in de Bosboomstraat,
vlakbij het Jacob van Campenplein ga je door een nauw gangetje richting het
schoolplein. Als je twee keer een hoekje omgaat sta je vanuit het niets ineens
in een klein sportparadijsje.
De sporttuin is veilig afgesloten door
huizen en de school en voordat je
binnenkomt moet je langs een van de
twee beheerders, Patrick en Mohammed. Daarna kan je als kind ongestoord gaan sporten. De Sporttuin is
een samenwerking tussen 9 verschillende basisscholen.

Haag Wonen. 070-3880388.
Of kijk op www.haagwonen.nl

Verder is er klimmen, dansen, streetsports, handbal, volleybal, basketbal,
turnen, en atletiek. Voor de kinderen die nog niet kunnen kiezen is er
allsports. Dit is eigenlijk een soort
gymles, elke week een andere sport.
De gymdocenten gebruiken de Sporttuin in de zomer als een veilige plek
waar ze rustig gymles kunnen geven,
zonder dat de kinderen afgeleid
worden, maar wel lekker gezond in
de buitenlucht.

Staedion. 0900-1424
Of kijk op www.staedion.nl
Het algemene nummer van de gemeente Den Haag. 14070.
Of kijk op www.denhaag.nl
Het Stadsdeelkantoor Centrum nodig? 070-3533000.
Of kijk op www.denhaag.nl
Vragen over je huisvuil? Stoep kapot/verzakt? Afval op straat?
Woonoverlast? www.denhaag.nl/home/bewoners.htm
Op zoek naar werk? Bel het werkplein. 070-8504100.
Of kijk op http://www.werkpleindenhaag.nl/
Weinig geld? Bel Den Haag Op Maat. 070-3537500.
Of kijk op http://www.denhaagopmaat.nl/
Een woning huren?
http://www.woonnet-haaglanden.nl/informatie/
Storingen bij gas en stroom. 0800-9009.
Al wat ouder of mindervalide en hulp nodig bij het boodschappen doen?
070-3646661.
Wijkbus voor korte ritten in de wijk. 070-3643818.

Colofon
De krant van de Schilderswijk wordt
gemaakt door mensen die in de wijk
wonen of werken.
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Vormgeving en drukwerk:

Zij worden daarbij geholpen door
het wijkcommunicatiebureau van de
Schilderswijk.

Adres:

Dit bureau is een van de projecten
van de Haagse Krachtwijkenaanpak.
Hierbij werken de gemeente Den
Haag en de woningbouwvereniging
Haag Wonen nauw samen.

Wijkcommunicatiebureau Schilderswijk
Vaillantplein 4 • 2526 HX Den Haag
Telefoon 070 212 4586
info@schilderswijk.nl
www.schilderswijk.nl

HKW Drukwerken, Schilderswijk

De gymmeesters en gymjuffen van
die scholen weten precies wat de
kinderen op welke dag kunnen doen
in de Sporttuin. Een kind kan zich dan
ook inschrijven bij zijn gymdocent. Er
worden na schooltijd lessen verzorgd
door trainers van verenigingen. Bijvoorbeeld voetbal door HMC en GSC
Esdo, tennis door tennisvereniging
Breekpunt en boksen door boksschool
Houwaart.

Natuurlijk vinden de sportdagen van
de verschillende scholen ook bijna
allemaal plaats in de Sporttuin, sommige scholen uit andere delen van
Den Haag huren zelfs de Sporttuin in
de zomer voor hun Sportdag.

Vind je het leuk om een keer te
komen kijken?
Je bent eigenlijk altijd welkom. Vraag
wel even aan Patrick of Mohammed
of zij het ook goed vinden dat je
doorloopt.

