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De Ontdekkers is een programma van de gemeente 

Rijswijk. Team Brede Impuls organiseert ieder schooljaar, 

samen met lokale partners, een inspirerend naschools 

activiteitenaanbod. Kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen 

zo alle kansen om (verborgen) talenten te ontdekken. 

Ook in de vakanties nemen kinderen via de Ontdekkers 

gratis deel aan leuke sport-, cultuur-, natuur-, taal- en 

techniekactiviteiten.
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Ken jij Happy Fit?

Ken jij de
Ontdekkers?

Happy Fit is een programma dat zich richt op een gezonde 

leefstijl voor Rijswijkse inwoners van alle leeftijden, ook de 

kinderen. Op verzoek van de gemeente Rijswijk hebben GGD, 

Florence, de Jutters, Jeugdformaat, Welzijn Rijswijk, JGZ en 

Haaglanden Beweegt het programma samengesteld. Happy 

Fit bestaat uit: veel sport- en beweegactiviteiten voor kinderen 

en ouders, werken aan ĺekker in je vel zitten´ en uitleg over 

gezonde voeding. Daarnaast zijn er ook Happy Fit activiteiten in de 

wijk(centra) voor kinderen, ouders en wijkbewoners over voeding, bewegen 

en welbevinden.

facebook.com/DeOntdekkersRijswijk

facebook.com/HappyFitRijswijk

Kinderen vinden het leuk om te sporten, muziek te maken en creatief bezig 

te zijn. Maar de kosten voor al die leuke activiteiten kunnen flink oplopen. 

Kinderen tot 18 jaar met een geldige Ooievaarspas kunnen meestal gratis lid 

worden van één sport- en één culturele instelling. 

In Rijswijk doen meer dan 30 verenigingen en 

culturele instellingen mee aan deze regeling. 

Op www.ooievaarspas.nl kun je vinden welke 

instellingen meedoen en welke voorwaarden 

er zijn.

OOIEVAARSPAS

ooievaarspas

Hallo Ontdekkers!
Daar is hij weer: de nieuwe Ontdekkersbrochure met alle gave activiteiten voor 

de voorjaarsvakantie. En weet je, de cursussen zijn ook weer echt fantastisch!

Zo kun je je o.a. opgeven voor een cursus Engels, Golf of Lego Mindstorms!

En wat dacht je van Paardrijden, Tennis of de cursus Dierenfotografie?

Jij ontdekt vast en zeker een nieuw talent bij één van de 10 cursussen.

Groetjes, Team brede impuls

 

 Kevin

 monika

 bibi

 eva

 bas

 mike

TEAM BREDE IMPULS

 milo

PASCAL

P.S. vergeet

de Ontdekkers niet

te liken op facebook!

Facebook.com/

www.deOntdekkers-

Rijswijk.nl

Wie werken er nog meer
mee aan de Ontdekkers?

PR en communicatie

Programmamanager

De website van Happy Fit is online! 

Neem snel een kijkje op

www.happyfitrijswijk.nl
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KALENDER Hier vind je een overzicht

van alle activiteiten voor de periode 

24 februari tot 16 april .

Mei-

vakantie-

activiteiten

25 april
-
3 mei

Vakantieactiviteiten CursussenSchool- en Wijkactiviteiten

Voorjaars-

vakantie-

activiteiten

Week 9

24 feb
-
28 feb

Week

11 - 16  

9 maart
-
16 april

Dinsdag Woensdag Donderdag VrijdagMaandag

Tennis

Knutselkookclub

Lego Mindstorms

De Ontdekkers Meivakantiebrochure          is beschikbaar!  Vraag het aan Team Brede Impuls!

10

10

10

Golfen

Paardrijden

Cursus Engels

10

11

11

Sportmix

Cruyff Court

14

14

Sportmix 9-13 jaar 14 Cruyff Court 14

Instrument
bespelen

Kids Dance

11

11

Ouder en Kind

Ini-Mini Bootcamp

Escaperoom 2.0

Play
the Game

Cursus Engels

Dierenfotografie

Heel Rijswijk Bakt!
 

11

12

6
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dierenFOtografie

Julialaantje 15A

an 40B

t.nl

eegt

laan 3

t 6

2-12 jaar 

ooievaarspas

wij zijn

ooievaarspashouders!

6

Peuterdans

Sportmix 4-8 jaar

14

14

Knustelkookclub

Dierenfotografie

Heel Rijswijk Bakt!

6

12

Peuter Sport

Paradijs 

Knutselmenia

Kids Dance

6 6 Instrument

bespelen

Tennis

tdekkers 

volgers op Facebook

hebben 
DOE MEE!
met onze kleurwedstrijd en ontvang 

een te gekke Ontdekkers-gymtas!



DI 25

VOORJAARSVAKANTIE
ACTIVITEITEN Aanmelden kan tot donderdag 

20 februari 12.00 uur.

066 7

Play the game
Locatie  | Gymzaal, Brede School 

   Muziekbuurt

Tijd  | 10.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur

Leeftijd  | 7 - 9 jaar

Kiezen is soms best lastig he?! Logisch, er zijn 

zoveel super sporten en stoere spellen. Geen 

probleem! Doe mee met Play the game en strijd 

tegen andere teams met heel veel verschillende 

(sport)spellen in de gymzaal. Be Ready!

MA 24

locaties en adressen

op ACHTERZIJDE

SPELREGELS
VOORJAARS
VAKANTIE 
ACTIVITEITEN

KUN

JE TOCH

NIET KOMEN?

Meld je dan
op tijd af!

 Voor de vakantieactiviteiten moet je je op tijd 

opgeven. Houd daar rekening mee. Inschrijven 

doe je via www.ontdekkersrijswijk.nl. 

 Bij te veel aanmeldingen voor een activiteit 

wordt plaatsing bepaald aan de hand van 

volgorde van binnenkomst.

 Na de sluitingsdatum ontvangt u een mail 

van de vakantiecoördinator met de laatste 

informatie.

 Als je niet kunt komen, meld je dan af. 

Iemand anders kan dan in jouw plaats 

deelnemen aan de activiteit.

 Bij aanmelding en deelname verklaar je dat 

foto’s en video’s door Haaglanden Beweegt 

gebruikt mogen worden voor

promotiedoeleinden.

 Afmelden bij vakantiecoördinator

Eva van der Zon:

e.vanderzon@haaglandenbeweegt.nl

Wist je dat ?

De voorjaarsvakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Een paard z’n zestig miljoen jaar geleden ongeveer zo groot was als een 

hond? Door veranderingen in het klimaat werd het paard groter! Vroeger 

leefde paarden in het wild, tegenwoordig bestaan er geen echte wilde kuddes 

paarden meer en zien we deze vooral terug in beschermde natuurgebieden, 

boerderijen of om de hoek bij de manege. Kom jij naar onze cursus Paardrijden 

en kennismaken met dit prachtige dier?

DO 27

Maak kennis met: 

Tennis
i.s.m. Tennispark Welgelegen

Locatie  | Tennispark Welgelegen

Tijd  | 10.30 - 11.30 uur

Leeftijd  | 6 - 9 jaar

Maak kennis met: 

Instrument bespelen
i.s.m. Trias, Centrum voor de Kunsten

Locatie  | Trias, Centrum voor de kunsten

Tijd  | 10.00 - 11.00 uur

Leeftijd  | 6 - 9 jaar

Maak kennis met: 

Knustelkookclub
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco

Tijd  | 09.30 - 10.30 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar 

Maak kennis met: 

Dierenfotografie
i.s.m. Smith Creatives

Locatie  | Kinderboerderij ‘t Akkertje

Tijd  | 10.30 - 11.30 uur

Leeftijd  | Vanaf 8 jaar

Maak kennis met: 

Heel Rijswijk Bakt!
i.s.m. Don Bosco

Locatie  | Don Bosco

Tijd  | 11.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 6 - 8 jaar

WO 26

Maak kennis met: 

Kids Dance
i.s.m. Just Dance Studio

Locatie  | Just Dance Studio

Tijd  | 16.00 - 17.00 uur

Leeftijd  | 4 - 6 jaar

 

Knutselmenia
Locatie  | Buvelio

Tijd  | 10.00 - 12.00 uur

Leeftijd  | 7 - 8 jaar

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur

Leeftijd  | Vanaf 9 jaar

Knutsel je gek, maak bizar mooie werkjes en ga 

daarna even lekker los in de speeltuin. Wat je 

gaat knutselen? Dat is helemaal aan jou! Ben jij 

creatief met het materiaal wat er ligt?

DI 25

Maak kennis met: 

Cursus Engels
i.s.m. Elycio Talen

Locatie  | Elycio Talen 

Tijd  | 16.00 - 17.00 uur

Leeftijd  | Vanaf 8 jaar

WO 26

Peuter Sport Paradijs

Locatie  | Gymzaal, Brede School

   Muziekbuurt

Tijd  | 10.00 - 10.45 uur

Leeftijd  | 2 - 4 jaar

Wow! De hoogste tijd om nieuwe 

peutersporten en spellen te ontdekken. 

Actief, leuk en leerzaam. Welk spel vind jij 

het allerleukst? Kom het ontdekken in dit 

paradijsje!

Deelname

op basis 

van loting
Deelname

op basis 

van loting



Daarom is het tijd voor een feestje! Omdat het feest is deelt de Ontdekkers 

uit…. Kleur deze kleurplaat zo creatief mogelijk in en post deze op Facebook.

www.facebook.nl/deOntdekkersrijswijk, vergeet ons niet te taggen!

Iedere post ontvangt een te gekke Ontdekkers gymtas!

  

volgers op Facebook

hebben 

8

VR 28

Ouder & Kind

Ini-Mini Bootcamp
i.s.m. Happy Fit

Locatie  | Gymzaal,

   Brede School Steenvoorde

Tijd  | 10.00 - 11.00 uur

Leeftijd  | 2 - 4 jaar + ouder(s)

Wat is er nou mooier dan samen met jouw 

kleine lekker bewegen en plezier maken? 

Lopen, rennen, duwen, trekken, klimmen en 

klauteren. Oja, we kijken samen ook meteen 

naar het thema gezonde voeding. Doe mee 

met de Ini-Mini bootcamp!

locaties en adressen op ACHTERZIJDE

VOORJAARSVAKANTIE
ACTIVITEITEN Aanmelden kan tot donderdag 

20 februari 12.00 uur.

De voorjaarsvakantieactiviteiten zijn gratis. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

VR 28

Escape Room 2.0
i.s.m. Happy Fit

Locatie  | Gymzaal,

   Brede School Steenvoorde

Tijd  | 13.00 - 15.00 uur

Leeftijd  | 6 - 8 jaar

Tijd  | 15.00 - 17.00 uur

Leeftijd  | 9 - 13 jaar

Lukt het jou om samen met je team binnen de 

tijd te ontsnappen? Los alle puzzels op, voer 

de opdrachten als echt team uit en vind alle 

sleutels. Ga de spannende uitdaging aan in de 

gymzaal…

In Rijswijk
een speciale

kinderpraktijk is,
genaamd

Jeugdtandzorg? 

www. jeugdtandzorgwest.nl

070 - 3051200

Dat 23,9%
van de kinderen

in Rijswijk
niet naar

de tandarts
gaat? 

Je 2x per dag
je tanden

moet poetsen,
in de ochtend

en in de
avond.  

Je vanaf
het 1e tandje
terecht kunt

bij jouw
tandarts? 

Tandheel-
kundige zorg bij

de tandarts
geheel vergoed

wordt tot
18 jaar? 



CURSUSSEN Aanmelden kan tot dinsdag

3 maart 12.00 uur.

De cursussen tellen zes lessen en kosten 15 euro. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Tennis

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

6 - 9 jaar

Tennispark Welgelegen

9 maart

i.s.m. Tennispark Welgelegen

Word jij de nieuwe Roger Federer of Kiki 

Bertens? We gaan vol plezier aan de 

slag met speciale ballen, rackets, banen 

en oefeningen. Zo leert iedereen heel 

snel  tennissen. Maak nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes en werk goed samen. Plezier 

en samenspel; daar draait het om. Sla jij 

straks een smash of ace?

Op maandag 16.00-17.00 uur

i.s.m. Don Bosco

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

4 - 6 jaar

Don Bosco

9 maart

Op maandag 16.00-17.00 uur

Knustel-
kookclub

Joepie!! Koken is superleuk, hoe jong je 

ook bent. Daarom kunnen ook de kleuters 

vanaf nu leren koken met de Ontdekkers. 

Kom jij heerlijke cakejes met ons bakken 

en versieren? Ook maken we allerlei 

lekkere hapjes voor in onze zelfgemaakte 

broodtrommels. Dat wordt smullen: 

NomNomNom!

i.s.m. Rijswijkse Golfclub

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

Vanaf 10 jaar

Rijswijkse Golfclub

10 maart

Op dinsdag 16.00-17.00 uur

Golfen

Primeur!! Misschien heb je weleens mini-

golf gedaan? Maak nu kennis met de 

professionele en nog veel toffere sport: golf! 

Op de Rijswijkse Golfclub leer je van PGA 

Golfleraar Nick Davis in zes lessen golfen. 

Sla jij straks een hole-in-one? Deze cursus 

is toch wel heel erg bijzonder, dus schrijf je 

snel in en kom golfen...

Lego
Mindstorms

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

Vanaf 10 jaar

Basisschool het Kristal

9 maart

Op maandag 16.00-17.00 uur

LEGO® is vet! Robots zijn cool! Als 

je ze bij elkaar doet krijg je: Lego 

Mindstorms! Bouw je eigen LEGO®-

robot en ga daarna aan de slag met 

programmeren.  Het hart van jouw 

robot is de Mindstorms EV3-steen. Dat 

is een programmeerbaar LEGO®-blok. 

Na het programmeren laten we de 

robot opdrachten uitvoeren. Met behulp 

van sensoren kan jouw robot namelijk 

waarnemen en motortjes aansturen!   

i.s.m. Huygens Lab

Kids Dance

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

4 - 6 jaar

Just Dance Studio

11 maart

i.s.m. Just Dance Studio

Voetjes van de vloer! Dansend door het 

leven! In deze cursus staat het plezier 

in dansen voorop en maken we op 

speelse wijze kennis met verschillende 

basistechnieken. Wat dacht je bijvoorbeed 

van ritmiek en coördinatie? Schrijf je snel 

in voor Kids Dance, leer gave dansmoves 

en kom lekker samen dansen!

Op woensdag 16.00-17.00 uur

Paardrijden

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

Vanaf 7 jaar

Manege de Voortstede

10 maart

Op dinsdag 15.30 - 16.30 uur

Dit is je kans!!! Droom je altijd al van 

paardrijden? Van rustig stappen tot  

galloperen. Ontdek stap voor stap 

alles over de verzorging en het rijden 

van paarden en pony’s. We gaan 

samen verzorgen, poetsen, zadelen en 

natuurlijk… paardrijden. Hinnik!!!  

i.s.m. Manege de Voortstede

i.s.m. Trias, Centrum voor de Kunsten

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

6 - 9 jaar

Trias, Centrum

voor de Kunsten

11 maart

Op woensdag 16.00-17.00 uur

Instrument
bespelen

Word jij een echte muzikant en speel 

je de sterren van de hemel? Gaaf! Maar 

welk instrument ga je bespelen? Bij deze 

cursus  krijg je de kans om zes weken lang 

allemaal verschillende instrumenten te 

proberen. Zo komen we er samen achter 

welk instrument het beste bij jou past. 

Misschien word jij wel een rockster of 

pianist... 

10 11

Deelname is op basis van loting.

Na de inschrijftermijn wordt bekend gemaakt 

of je bent ingeloot!

Let op! Deze cursus begint een half uur 

eerder dan gebruikelijk.

Deelname is op basis van loting.

Na de inschrijftermijn wordt bekend gemaakt 

of je bent ingeloot!

i.s.m. Elycio Talen

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

Vanaf 8 jaar

Elycio Talen

10 maart

Op dinsdag 16.00-17.00 uur

Hello! My name is Pascal. What is your 

name? Engels leren was nog nooit zo leuk! 

Kom jij samen met ons deze wereldtaal 

oefenen? We gaan Engels schrijven en 

praten. Samen zorgen we ervoor dat jij 

straks nog beter de Engelse taal beheerst. 

Handig voor op vakantie bijvoorbeeld. See 

you soon!

Cursus Engels

locaties en adressen op ACHTERZIJDE



 Voor de cursussen moet je je op tijd opgeven en 

natuurlijk ook op tijd betalen. Houd daar rekening mee. 

Aanmelden doe je via www.ontdekkersrijswijk.nl. Op de 

website vind je ook alle informatie over de cursussen.

 Deelname aan de cursussen is alleen mogelijk 

wanneer de betaling voor de betreffende cursus is 

ontvangen bij onze administratie. 

 Er wordt verwacht dat je iedere les aanwezig bent. 

Eén of meerdere keren niet verschijnen geeft geen 

recht op teruggave van geld of gratis deelname 

aan andere cursussen. Bij annulering na betaling is 

restitutie niet mogelijk. 

 Na sluiting van de aanmeldtermijn ontvang je een 

bevestiging van doorgang van de cursus. Daarin 

staat ook wat er verder verwacht wordt, zoals het 

meenemen van bepaalde sportkleding.

 Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig 

aanmeldingen, dan ontvang je hierover bericht en 

wordt het cursusbedrag binnen een week na sluiting 

van de aanmeldtermijn teruggestort.

 Bij aanmelding en deelname verklaar je dat foto’s 

en video’s door Haaglanden Beweegt gebruikt 

mogen worden voor promotiedoeleinden.

 Als je toch een keertje niet kunt komen, meld je 

dan af. Afmelden voor de les kan tot uiterlijk 9.30 

uur dezelfde dag via telefoonnummer 070 307 08 11 

of mail naar e.vanderzon@haaglandenbeweegt.nl. 

SPELREGELS

ONTDEKKERS

CURSUSSEN

KUN

JE TOCH

NIET KOMEN?
Meld je dan

op tijd af!

0612 13

CURSUSSEN Aanmelden kan tot dinsdag

3 maart 12.00 uur.

De cursussen tellen zes lessen en kosten 15 euro. Meld je op tijd aan via www.ontdekkersrijswijk.nl

Heel Rijswijk
Bakt!

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

6 - 8 jaar

Don Bosco

12 maart

i.s.m. Don Bosco

Bakkers klaar? Bakken maar! Maak 

prachtige taarten, baksels en smakelijke 

kunstwerken. Dit is zonder twijfel de 

lekkerste cursus van Rijswijk. Dus trek 

je schort aan, begin met kneden en bak 

jouw mooiste taart ooit. Alle bakkers 

verzamelen in de keuken van Don Bosco. 

Voor wie maak jij een taart?

Op donderdag 16.00-17.30 uur

nIeUwE

GEEF JE OP!
cUrSuSsEn

HeLlO!

Dieren-
fotografie

Leeftijd:

Locatie:

1e les:

Vanaf 8 jaar

Kinderboerderij

‘t  Akkertje

12 maart

Op donderdag 16.00-17.00 uur

Camera in de aanslag, kijk door de 

lens, zoek het perfecte plaatje en.. 

klik! We zijn te gast bij ‘t Akkertje en 

maken foto´s van alle bewoners van 

deze kinderboederij. In vijf lessen 

werken we samen met gekke geitjes, 

slimme schapen en koddige konijntjes. 

In de zesde les presenteren we onze 

prachtige  foto’s. (Geen eigen camera? 

Geef dit even door.)

i.s.m. Smith Creatives



De Ontdekkers Rijswijk

heeft een bericht geplaatst

De Ontdekkers Rijswijk heeft een bericht 

geplaatst

Vind ik leuk Volgen Meer Bericht sturenDelen Nu bellen

De Ontdekkers
Rijswijk
@DeOntdekkersRijswijk

Startpagina

Info

Foto’s

Recensies

Vind-ik-leuks

Video’s

Evenementen

Berichten

Sport en vrije tijd in Rijswijk (Zuid-Holland)

Fotoalbum

De Ontdekkers is een project dat de

combinatiefunctionarissen in samenwerking met

lokale partners uitvoeren. Ieder schoo...

Meer bekijken

30 personen zijn hier geweest

Altijd geopend

Bekijk de nieuwe cursussen!

4.7

1.197 likes

De winter komt eraan, maar wij hebben nog steeds de leukste 

activiteiten!

Like onze Facebook

pagina en blijf op de hoogte

van alle activiteiten

van de ontdekkers?
Wat vind jij

Plaats jouw recensie op de

Ontdekkers facebookpagina.

Maak kans op een

gratis Ontdekkerscursus!!!

In de laatste week van februari verloten we

twee cheques voor een gratis Ontdekkerscursus. 

facebook.c
om/DeOn

tdekkersR
ijswijk

SCHOOL  EN WIJKACTIVITEITEN

Sportmix
Het spelen van spelletjes en 

doen van allerlei sporten staat 

centraal tijdens de Sportmix.

Tijd 12.30 - 14.30 uur

Leeftijd 4 - 13 jaar

Locatie Van Zweedenzaal

Voor meer info mail Kevin de Wit

k.dewit@haaglandenbeweegt.nl

Tijd 15.15 - 17.00 uur

Leeftijd 9 - 13 jaar

Locatie Brede School Muziekbuurt

Cruyff Court  
Ook in het voorjaar lekker 

buiten sporten. 

Tijd 13.00 - 15.00 uur

Leeftijd 4 - 18 jaar

Locatie Cruyff Court

Tijd 15.30 - 17.30 uur

Leeftijd 4 - 18 jaar

Locatie Cruyff Court

vrije inloop

vrije inloop

vrije inloop

vrije inloop

Voor meer info mail Kevin de Wit

k.dewit@haaglandenbeweegt.nl

In de vakantie is er geen Sportmix

In de vakantie is er geen

Cruyff Court

Peuterdans
Spelenderwijs leert Just Dance 

Studio de allerkleinste bewegen 

en dansen. Een ge zellige, leerzame 

les waarbij plezier centraal staat.

Tijd 9.30 - 10.30 uur

Leeftijd 2 - 4 jaar

Locatie Wijkcentrum Stervoorde

Aanmelden verplicht! Mail Jaleesa Lubis

J.Lubis@haaglandenbeweegt.nl

aanmelden verplicht

In de vakantie is er geen Peuterdans

VR

WO

WO

DO

DI

061014

Tijd 15.15 - 17.00 uur

Leeftijd 4 - 8 jaar

Locatie Brede School Muziekbuurt

vrije inloop
DI

van de ontdekkers?
Wat vind jij Pl��t� ��uw recensie op de

Ontdekkers facebookpagina.

Maak kans op een

gratis Ontdekkerscursus!!!



1

Buvelio  Willem van Rijswijckstraat 7b11

Just Dance Studio   Verrijn Stuartlaan 3410

Rijswijkse Golfclub    Delftweg 599

Tennispark Welgelegen    Laan ’t Blotinghe 18

Kinderboerderij ’t Akkertje    Julialaantje 15a

De Ontdekkersbrochure is een uitgave van:
Haaglanden Beweegt i.o.v. gemeente Rijswijk 

Redactie: Jaleesa Lubis, Ontdekkersprogrammeur Drukwerk: Grootsgedrukt.nl

Haaglanden Beweegt

Overige adressen

7

3

Manege de Voorstede   Sir Winston Churchilllaan 1003 

Trias, Centrum voor de Kunsten  Cor Ruysstraat 2

4

Cruyff Court Klaroenstraat2

Don Bosco Julialaantje 261

19 Montessorischool Parkrijk van Rijnweg 7

18 Wethouder Brederodeschool Goedendorplaan 3

Petrusschool Johan Brouwerstraat 2

Mariaschool Van Vredenburchweg 75

Elsenburgschool Labouchèrelaan 3

Kindcentrum Snijders Willem van Rijswijckstraat 13

Godfried Bomansschool Wijnandt van Elststraat 1

Rehobothschool Dr. H. Colijnlaan 3

Prins Mauritsschool Kerklaan 144

OBS Nicolaas Beets Beetslaan 97

17

16

15

14

13

12

11

10

9

ODBS‘t Prisma Willem van Rijswijckstraat 15

Brede School Stationskwartier P.C. Boutenslaan 2 

Brede School Muziekbuurt Adm. Helfrichsingel 20
aanbellen zij-ingang Schalmeistraat 15

Kindcentrum BuitenRijck Metelerkampstraat 105 

Basisschool Het Kristal Henri Dunantlaan 90

Basisschool Kronenburgh Broekslootkade 95-97 

Brede School Steenvoorde Dr. Poelslaan 2-4 
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8

Winkelcentrum In de Bogaard5

9
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Rijswijkse scholen

Wereldplek  Laboucherelaan 76
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Elycio Talen    De Bruyn Kopsstraat 15G12
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