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LAAK LEEST 

De PvdA is een partij van het boek. Alle boeken. Boeken om 
te leren. Boeken om te dromen. Boeken om te lachen. 
Boeken om de verveling te verdrijven. Boeken om de pijn 
even te vergeten. Boeken om weer energie te krijgen. 
Boeken om ideeën op te doen.  
We waren in Laak dan ook geen van allen blij toen een paar 
jaar geleden de bibliotheek in Spoorwijk werd gesloten – en 
Fatima vertrok. Gelukkig pakten vrijwilligers de uitdaging op 
en kwam er een buurtbibliotheek. 

 
 

 
Marina mag trots zijn op haar werk. Kinderen komen er, 
met hun ouders of alleen. Ze helpt ze de boeken te vinden 
die ze leuk vinden. Ze verzorgt de uitleen. Soms kan ze zelfs 
gratis boeken weggeven. Klanten van de voedselbank 
steken even de gang over om rond te kijken. Migranten 
komen er boeken zoeken – en om les te krijgen. En maken 
een praatje. Het is er een gezellige boel. Een oudere 
mevrouw vindt zelf haar weg. 
Ze leest veel. Fijn zo’n 
bibliotheek dicht bij huis.  
 
De buurtbibliotheek in de Van 
Meursstraat 1 (Oase) is open op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 
En buiten aan de muur komt 
een minibieb te hangen. 
En op 21 november om 14:30 
uur: Voorlezen in de buurt. 
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Zo is de buurtbibliotheek Spoorwijk een mooie aanvulling 
op de bibliotheek in de Linnaeusstraat: 
Bibliotheek Laakkwartier 
Linnaeusstraat 2 
2522 GR Den Haag 
tel: 070 - 353 75 70 
mail: laakkwartier@dobdenhaag.nl 
 
Openingstijden 

van tot 

Maandag 13:00 20:00 
Dinsdag 13:00 17:00 
Woensdag 12:00 17:00 
Donderdag 13:00 17:00 
Vrijdag 13:00 17:00 
Zaterdag 11:00 14:00 
Zondag Gesloten  
Agenda: 
ma 3 november 2014 10:00 tot 12:00 
Dood gewoon in Den Haag  
di 11 november 2014 15:30 tot 18:00 
'Voorleespret': alles over voorlezen in de klas  
wo 12 november 2014 09:00 tot 17:00 
Voorleesmarathon  
di 25 november 2014 10:00 tot 12:00 
Mediacafé: sociale media voor senioren  
 
Maar: hebben we hier genoeg aan in Laak? Laat het ons 
weten: mail je mening naar pvda.laak@gmail.com ! 

ACTIVITEITEPLAN 2015 LAAK 

 
Het stadsdeel was druk in gesprek over het activiteitenplan. 
De opkomst op de bijeenkomsten was groot: soms waren 
de stoelen gewoon niet aan te slepen. 

 

mailto:%20laakkwartier@dobdenhaag.nl
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Dood-gewoon-in-Den-Haag-1.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Voorleespret-alles-over-voorlezen-in-de-klas.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Voorleesmarathon-1.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Mediacafe-sociale-media-voor-senioren.htm
mailto:pvda.laak@gmail.com
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Leuk, zoveel betrokken bewoners! Waaronder – natuurlijk – 
ook veel partijgenoten. Er kwamen veel ideeën op tafel: 
speelplekken voor de kleintjes, een eigen plek voor 
hangjongeren, stage- en werkplekken gecombineerd met 
woningonderhoud, verbeteren van de toegangswegen om 
mensen van buiten Laak binnen te trekken – we hebben 
best al een aardige verscheidenheid aan winkels, bedrijfjes 
en horeca! En ook een goede gelegenheid om de banden 
tussen de verschillende wijken en groeperingen van Laak 
weer eens aan te trekken.  
We hebben samen een boompje opgezet. Nu zorgen dat 
het in 2015 tot bloei komt! 

 

UIT DE WIJK 

 
Groen en speelplek op het Slachthuisplein ipv al die stenen? 

 
Werkbezoek Rabin aan Coöperatief Eigenwijzer. 
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De Smaak van Laak in het oude Rembrandt-
theater, Barbecue in Schipperskwartier 

 

 
Spoorwijk doet NRC-Next de Groeten terug! 

 
Papierboot op het I’m Binck Festival. 

 
Meedenken over speeltoestellen op de Schoeplaan.. 
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VAN HET WIJKTEAM 

 
We hadden een hele gezellige bijeenkomst bij de 
hobbytuintjes in Spoorwijk. We zijn nu bezig aan de 
voorbereiding van een bijeenkomst in Laakhavens in 
december. Zo helpen we mee alle krachten in Laak te 
bundelen! 
Maar eerst houdt Martijn op 7 november nog een 
spreekuur in het Vadercentrum (zie blz. 1). Geef het door! 
En o.a. met het oog op de Statenverkiezingen maart 2015 
hebben we bij het Bureau Verkiezingen aangedrongen op 
meer stembureau’s, vooral ook voor Laak Centraal en de 
Stieltjesstraat. 

CONTACT MET HET WIJKTEAM  

pvda.laak@gmail.com 
Telefoon: 06 48355794 (Renée) 
Twitter: @PvdALaak 

mailto:pvda.laak@gmail.com

