Elandkrant
Wijkkrant voor het Zeeheldenkwartier

Jaargang 36 - nr. 2 - maart 2010

Gemeente komt met
noodoplossing parkeren
De actie van bewonersorganisatie De Groene Eland om het parkeerprobleem in het
Zeeheldenkwartier onder de aandacht van de gemeente te brengen heeft succes
gehad. Wij vroegen u om gele hangers zichtbaar in uw auto te plaatsen en om posters op te hangen. Wij zagen niet erg veel gele hangers in de afgelopen maanden, wel
wat meer van onze posters. Onderdeel van onze actie was ook een ‘brandbrief’ aan
de wethouder. Alles bij elkaar heeft onze actie wel succes gehad, want op 1 maart
ging de noodoplossing van start. Op die dag werd in de Vondelstraat een van de
borden met de nieuwe parkeertijden officieel door de wethouder onthuld in aanwezigheid van enkele bestuursleden van De Groene Eland en andere belangstellenden.
Mede naar aanleiding van onze brief heeft
de wethouder gevolg gegeven aan onze
oproep om de bewoners tegemoet te komen. Hij nodigde De Groene Eland uit voor
een gesprek en kwam met een voorstel
voor een noodoplossing. De door ons voorgestelde noodoplossing is door hem serieus overwogen, maar bleek juridisch niet
uitvoerbaar.
De nu ingevoerde oplossing is de minst
slechte: er moet sinds 1 maart tot 22.00h
ook ‘s avonds betaald worden om in het
Zeeheldenkwartier te mogen parkeren.
Daarmee wordt voorkomen dat er zoveel
parkeerders uit omliggende wijken in de
avond hun (vaak tweede) auto’s in onze
wijken parkeren, zoals we gezien hebben
sinds de invoering van betaald parkeren
in Duinoord en het Regentessekwartier.
De gemeente verwacht dat deze regeling
ook voor het weekend effect sorteert omdat men denkt dat bezitters, uit de omliggende wijken, van meer dan één auto nu
ook voor die meerdere auto’s een vergunning voor het eigen gebied zullen aanvragen.

Ook aan de kant van de wijk die grenst
aan het centrum wordt enige verlichting
van de parkeerdruk verwacht, dat zich ons
inziens niet voor de weekenddagen zal laten zien.
Bewoners hoeven niet extra te betalen voor
de verruiming van de vergunningstijden.
Onze bezoekers die voorheen ‘s avonds
gratis konden parkeren moeten nu dus
helaas wel gaan betalen, maar daar staat
tegenover dat ze nu ook veel gemakkelijker een plekje kunnen vinden.
De noodoplossing is een tijdelijke. In de
eerste helft van dit jaar loopt het onderzoek ‘Uniformering Parkeerregeling Centrum’, waarbij alle parkeerregelingen en
vergunningsgebieden in het centrum van
Den Haag in kaart worden gebracht en
vervolgens geactualiseerd. Dit kan inhouden dat er een andere regeling volgt, die
hopelijk ook verlichting brengt voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier aan de
kant van het centrum.
Marius Kolff

Wegens verbouwing verhuizen per 1 april Wijk- en Dienstencentrum
De Heldenhoek en Bewonersorganisatie De Groene Eland, voor drie
maanden, naar het pand van DeeDrie, Witte de Withstraat 119.
Zie ook pagina 3.

Mevrouw Albayrak op bezoek
bij kindercentrum 2Sterren
In het kader van het project “Het begint met lezen” bracht voormalig staatssecretaris
mevrouw Albayrak op 2 maart een bezoek aan kindercentrum 2Sterren van kinderopvang 2Samen in de Tollensstraat. Na een welkomst woord van directeur Wim van Ogtrop
en de directeur van Stichting Lezen en Schrijven mevrouw de Vries, las mevrouw Albayrak
voor uit twee Sesamstraatboeken die zij had meegenomen. Het was een zeer geslaagde
en gezellige middag.

Wethouder Peter Smit van verkeer (midden) en Marius Kolff van bewonersorganisatie De
Groene Eland (rechts) onthullen in de Vondelstraat een bord met de gewijzigde parkeertijden.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
Het gaat goed met het Zeeheldenkwartier, dat vinden wij al een tijdje en misschien
hebben we dat wat te vaak geschreven. Want zelfs de gemeente vindt dat, want we
konden allemaal lezen, o.m. bij de aanslag van de onroerend zaak belasting, dat
volgens de gemeente in 2009 de prijzen van de woningen hier als één van de weinige
wijken in Den Haag gestegen zijn, en wel met met meer dan 2%.
Sinds ik hier in de jaren 80 ben komen
wonen heb ik grote veranderingen gezien.
Eerst woonde ik enkele jaren aan een van
de weinige grachten in deze wijk en later
verhuisde ik naar een winkelstraat die toen
zijn beste tijd wel had gezien. Inmiddels
woon ik daar ook alweer 25 jaar.
Aanvankelijk dacht ik “waar ben ik terecht
gekomen?” Om mijn huis heen, in de zijstraten, afbraak, en nieuwbouw, maar dan
toch van enigszins saaie flats. Mede door
ingrijpen van De Groene Eland, toen – en
ik was daar toen nog niet aan verbonden,
is daar wel verandering in gekomen en
werd de nieuwbouw beter en mooier. Maar
de problemen in mijn straat werden langzamerhand steeds ernstiger, vooral vanwege de aanwezigheid van een discotheek
met nachtelijke openingstijden. Toen er
daarbij ook steeds meer coffeeshops kwamen en er in 1994 twee pubs werden geopend in dezelfde straat werd het bepaald
onprettig om nog in deze straat te wonen.
Bijna al mijn buren zijn toen vanwege de
overlast vertrokken. Ik wilde niet weg uit
mijn ‘bungalow in de stad’, zoals ik mijn
fijne topappartement vaak noem. In die
j aren ben ik terecht gekomen bij De
Groene Eland omdat ik bij hen steun vond.
Het was voor mij op 17 februari dan ook
een topmiddag toen door wethouder
Rabin Baldewsingh het startschot werd
gegeven voor de verbouwing van het prachtige bankgebouw De Tempel tot een goed
onderkomen voor de Dienst Archeologie
van de Gemeente. De Tempel, de naam is
het enige dat nog resteert aan die ongelukkige vergissing om een vergunning af
te geven voor een nachtdisco in deze
drukke, dichtbevolkte wijk. Hoewel de discotheek alweer enkele j aren geleden
moest sluiten was dit startschot op 17 februari de bekroning op de inzet van De
Groene Eland en vele, vele omwonenden
om de straat weer voor iedereen prettig te
maken. Het gaat nu allemaal zoveel beter
dan toen en veel van de horeca is gebleven, maar heeft een toch wel geheel ander
karakter gekregen.

Zelfs de terrassen in de straten blijken –
ondanks onze aanvankelijke vrees – een
waardevolle en gezellige toevoeging te zijn.
De Groene Eland hoopt alleen nog op een
beperking van het aantal coffeeshops in
de wijk, omdat we nog te vaak klachten
krijgen van overlast en omdat we gewoon
vinden dat de coffeeshops eerlijker over de
stad verdeeld moeten zijn en niet gecentreerd
in een wijk als het Zeeheldenkwartier.
Het Zeeheldenkwartier zit nog wel opgescheept met de gevolgen van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Sinds het autoverkeer
niet meer door het centrum kan rijden is
de verkeersdrukte in onze wijk enorm toegenomen. In onze wijk, maar ook in het
Hofkwartier en in Kortenbos rijden veel
auto’s nu door straten die daar helemaal
niet geschikt voor zijn. Vaak smalle straten
waar heel veel mensen wonen. De wat
oudere hoofdroutes in of nabij onze wijk,
zoals de Laan van Meerdervoort, de Javastraat, de Laan Copes van Cattenburch,
maar daarbuiten zoals de Vaillantlaan, krijgen zoveel verkeer te verwerken dat het er
niet meer prettig wonen is.
Het college van B&W heeft het VCP gewoon ingevoerd zonder de beloofde ‘flankerende’ maatregelen. Het plan werd doorgedrukt ondanks ongelofelijk veel weerstand van bewoners in de wijken rondom
het centrum. Dan spreek ik nog niet eens
over de files die zijn ontstaan op de Utrechtsebaan en die soms reiken tot ver voorbij
het Prins Clausplein, waardoor er ook op
de hoofdroutes rondom de stad files staan.
Intussen blijft de gemeente haar VCP verkopen in reclamespotjes en ander materiaal met “schone lucht goed voor u”. Propaganda, zo noemden we zoiets ooit, met
uw belastinggeld!
De verkiezingen voor de gemeenteraad
zijn voorbij als deze krant verschijnt. Laten
we hopen dat ieder een goede keuze heeft
gemaakt en dat de politieke partijen zich
aan hun beloften houden, ook bij de
coalitiebesprekingen.
Marius Kolff

Elandkrant
Heeft u iets leuks
of interessants te melden
over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen?
Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?
Dat kan via e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl
Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,
2513 GV Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

Ontvangt u de Posthoorn Wijkschouwen 2010
en HaagWest Nieuws?
De Groene Eland ontvangt veel klachten van wijkbewoners over
niet of soms bezorgen van de Posthoorn en/of HaagWest Nieuws.
Hierdoor blijven wijkbewoners verstoken van de Gemeenteberichten, maar missen zij ook aankondigingen van leuke activiteiten in de stad.
Oproep
Krijgt u ook niet of nauwelijks deze 2 weekbladen bij u in de bus? En
vindt u dat een gemis? Laat het ons dan weten. U kunt uw klacht
melden bij de Groene Eland: secretariaat@groene-eland.nl of tel. 0703560410. Vermeld wel uw adres en huisnummer en postcode en
welke blad u niet ontvangt.
U kunt meldingen doorgeven tot 1 april 2010. Daarna zal De Groene
Eland de klachten bundelen en in een brief aan het College van B en
W voorleggen.

Rommelmarkt
in de Grote Pyr
Zondag 21 maart vindt er een rommelmarkt plaats in de monumentale gymzaal van de Grote Pyr, Waldeck Pyrmontkade 115.

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is geopend: maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 070-3560410.
Website: www.groene-eland.nl
e-mail: info@groene-eland.nl
De wijk- en informatiewinkel van
De Groene Eland, Elandstraat 88a.

Tijdens de rommelmarkt serveert De TheeTuin, diverse soorten
thee, sap en ambachtelijke taarten in mondiale sfeer. De rommelmarkt duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Zelf spullen verkopen? Huur een plek voor € 7,50
Aanmelden via: rommelmarktgrotepyr@gmail.com

Bodemsanering
Anna Paulownastraat
Een voormalige wasserij ter hoogt van het Anna Paulownaplein 6
heeft bodemverontreiniging veroorzaakt. Dit is uit een onderzoek
van de gemeente Den Haag gebleken. Om meer duidelijkheid te
krijgen over de saneringsmogelijkheden is er vervolgens een
saneringsonderzoek uitgevoerd.
Uit deze studie blijkt dat de verontreiniging met verschillende technieken kan worden gereinigd. Er is nu een saneringsplan opgesteld,
waarbij met behulp van injecteren van chemicaliën (waterstofperoxide)
en het inbrengen van voedingstoffen ter stimulatie van natuurlijke afbraak binnen 1 jaar voldoende resultaat is bereikt. Tijdens deze
saneringsaanpak wordt ook het grondwater doorgespoeld.

Colofon
Redactie adres
Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410
e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl
Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op
internet: www.zeeheldenkwartier.nl

Aan dit nummer werkten mee
Marius Kolff
Sippora Stibbe
Petra Reijrink
Marjon Rijnders (KomSa)
Cora Walthaus (vormgeving)
De volgende Elandkrant
verschijnt: 3 mei
Kopijdeadline: 15 april
Oplage: 6700 exemplaren
De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Marius Kolff - voorzitter
Ludo Geukers - secretaris
David Schiethart - penningmeester
Erik Pardon

Marlène van Noort
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het
recht om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen.
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Ook dit jaar zal de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer in de zomerperiode drie wijkschouwen houden. Tijdens deze wijkschouwen
loopt de werkgroep met een vertegenwoordiger van de gemeente
Den Haag en vaak ook iemand van BBOZ en HaagWonen door de
wijk en bekijken de openbare ruimte op onregelmatigheden.
Kapotte verlichting; kuilen in trottoirs of straten; uitbundig groen, die
het zicht wegneemt; graffiti;gevaarlijke situaties door fout geplaatste
steigers of auto’s,:onderhoud van speelterreinen: etc. Het zijn allemaal zaken die aandacht krijgen tijdens de wijkschouw.
Wilt u ook meelopen met de wijkschouw in uw buurt?
Dit zijn de data voor komende periode:
Woensdag 19 mei: buurt tussen Laan van Meerdervoort, Zoutmanstraat, Elandstraat en W aldeck Pyrmontkade.
Woensdag 7 juli: buurt tussen Laan van
Meerdervoort, Zeestraat, Elandstraat en
Zoutmanstraat.
Woensdag 1september: buurt tussen
Elandstraat, W aldeck Pyrmontkade,
Veenkade en Tooussaintkade.
De schouwen beginnen om 18.30 uur
en duren tot circa 21.00 uur.
Op 19 mei verzamelen bij buurthuis
DeeDrie, Witte de Withstraat 119,
de overige data verzamelen
bij De Groene Eland, Elandstraat 88a.

Herinrichting
Anna Paulownaplein
Het Anna Paulownaplein krijgt een kleine herinrichting. De bochtstralen van de verhoging van het binnenplein worden aangepast
aan de draaistraal van de auto’s. Er komt een getrapte band van
natuursteen die in beton wordt gezet en dus steviger is dan de
oude. Het paadje dat over de verhoging heen loopt, wordt opnieuw
bestraat met rode klinkertjes.
Het gehele plein wordt beter bestraat. Het gravel wordt gemengd, gewalst en vastgelegd. Bestaande voorzieningen blijven staan. Er komen een paar extra fietsbeugels bij. De transformatorhuisjes en de
begroeiing eromheen blijven zoals ze zijn.
De uitvoering begint op 22 maart 2010.
Anna Paulownaplein

Waarom heeft de gemeente er 10 jaar overgedaan om met een plan
van aanpak te komen? Is deze aanpak effectief? Of is dit de goedkoopste methode en daarom toegepast? Zijn er deugdelijker methodes beschikbaar? Bewoners van het verontreinigd gebied hebben
hierover hun vraagtekens en daarom hun zienswijze bij de gemeente
Den Haag ingediend. Ook is dit punt aan de orde gesteld tijdens het
politiek debat in het Zeeheldenkwartier. Hopelijk zal een en ander
leiden tot een zodanige aanpak, waar de bewoners vertrouwen in
zullen hebben. We laten het u weten, wanneer er nieuws is over dit
onderwerp.

Publicatie
bouwvergunningaanvragen
Veel wijkbewoners zien de Gemeenteberichten in de Posthoorn
niet, waarin bouwvergunningaanvragen worden opgenomen. Dit
betekent, dat bewoners vaak te laat erachter komen, dat er een
bouwplan bij hen in de buurt wordt gerealiseerd. Bewonersorganisatie De Groene Eland vermeldt de bouwaanvragen voortaan
op hun website en hangt een schriftelijke publicatie op 2 plaatsen
voor hun raam om bewoners hierin tegemoet te komen.
Het zal niet de eerste keer zijn, dat bewoners verontwaardigd bij de
Groene Eland langs komen, omdat er op hun binnenterrein een bouwplan voor 10 studentenwoningen wordt gerealiseerd. Of dat er een
extra bouwlaag wordt toegevoegd op een etagewoning in de straat.
Of het veranderen van een naastgelegen kantoor tot kamergewijze
verhuur met zestien kamers. Vaak blijkt dan dat de bouwaanvraag in
de Posthoorn is gepubliceerd. Maar omdat bewoners deze niet of
niet altijd krijgen of dat zij die een keer niet hebben gelezen, is hun
mogelijkheid om bezwaar te maken verlopen en hebben zij geen
mogelijkheid meer om in het geweer te komen.
Dus kijk eens in de 2 weken naar www.groene-eland.nl/bouwplannen.html of op de raambiljetten bij de Groene Eland. U weet dan
welke aanvragen en beschikkingen voor het Zeeheldenkwartier er
lopen en u kunt als u dat wilt tijdig bezwaar maken.

Jeugd- en jongerenwerk blijft
voorlopig in het Zeeheldenkwartier
De manager van welzijnorganisatie Zebra heeft de Groene Eland
kunnen gerust stellen wat betreft de inzet van het jeugd- en jongerenwerk in het Zeeheldenkwartier.
De inzet wordt wel meer verspreid over de wijken Kortenbos en Zeeheldenkwartier; maar de jeugd van onze wijk kan hiervoor nog steeds
terecht in DeeDrie/’t Anker aan de W itte de Withstraat.

Rojer juridisch advies
Opening praktijk - 12 jaar ervaring
· Arbeidsrecht: ontslagrecht, arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid: advies, begeleiding en zo nodig procederen;
· Entertainmentbranche: intellectuele eigendomsrechten: advies
en begeleiding.

Tollensstraat 93 - 2513 GD Den Haag - Tel: 070 3459652
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Start vervangen kademuur
en kap bomen Veenkade

Politiek Debat
Zeeheldenkwartier

Op donderdag 18 en vrijdag 19 maart
aanstaande worden de bomen op de
Veenkade, tussen Bij de Westermolens
en de Hemsterhuisstraat gekapt. Het
gaat hier om 22 exemplaren die niet kunnen blijven staan omdat de verzakte kademuur op dit deel vervangen wordt.

Aan de vooravond van de verkiezingen voor de gemeenteraad organiseerde bewonersorganisatie De Groene Eland een politiek debat op maandag 22 februari. Tijdens
dit drukbezocht (rond de honderd bewoners!) politiek debat konden vertegenwoordigers van Haagse politieke partijen reageren op een aantal zaken die van belang zijn
voor het Zeeheldenkwartier.
Tevoren hadden wij voor hen deze punten
verzameld, onder meer door een oproep
in de Elandkrant, en naar hen toegestuurd
zodat zij zich konden voorbereiden. Van de
politiek waren aanwezig: Arjan Lakerveld
(VVD), David Rietveld (GroenLinks), Wim
Pijl (Christelijk Sociaal Den Haag), Ingrid
Gyömörei (SP), Joris W ijsmuller (Haagse
Stadspartij), Rachid Guernaoui (D66), Willy
de Zoete (ChristenUnie), Henk van Schepen (Trots op Nederland), Jos de Jong
(PvdA), Jurriaan Wouters (PVV), CDA (Karsten Klein). Op elk van de punten mochten
twee of drie partijen reageren; dat was niet
van tevoren bepaald.

De bouwwerkzaamheden aan de kademuur starten in mei. Dat er enige tijd zit
tussen de kap en de start van de werkzaamheden is onvermijdelijk. De bomen
moeten gekapt worden voor de start van
het vogelbroedseizoen op 1 april. Zodra
de kademuur is vervangen worden 22
nieuwe bomen teruggeplant. Er is gekozen voor de kleinbladige linde (Tilia Cordata
‘Greenspire’) met een stamomtrek van 6070 cm, hetgeen groter is dan gebruikelijk.
Ondanks acties van bewoners en bewonersorganisatie De Groene Eland om de bomen
te behouden worden ze binnenkort gekapt.

>

Verbouwing Heldenhoek
en De Groene Eland

Over het VCP heeft elke partij zijn mening
mogen geven. Aan het einde van de bespreking van deze punten was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen door
bewoners, waarbij zij zelf mochten aangeven wie er moest antwoorden. In de pauze
en vooral na afloop was er ruimschoots
tijd voor alle bewoners om te spreken met
de verschillende politici.

Wij geven u de inhoud van deze avond hier
niet weer, de verkiezingen zijn immers voorbij. W el hebben wij een verslag van deze
avond opgemaakt en wij willen over één of
twee jaar – dus binnen de huidige zittingsperiode – weer een dergelijke bijeenkomst
organiseren, waarbij dit verslag mogelijk
van pas komt. In deze nieuwe bijeenkomst
zullen wij, samen met de politiek, bekijken
wat er aan onze wensen is gedaan en in
hoeverre zij hun beloften al dan niet hebben kunnen realiseren.
Inmiddels zijn de verkiezingen achter de
rug en zijn de resultaten bekend. Bij het ter
perse gaan van deze Elandkrant weten wij
nog niets over een nieuwe coalitie, dus
daar kunnen wij niet op anticiperen. De
Groene Eland wil vooral ook alle bewoners die naar het politiek debat zijn gekomen bedanken voor hun aanwezigheid.
Marius Kolff

Sinds kort is bekend, dat het wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, maar ook het
inpandige deel van bewonersorganisatie De Groene Eland vanaf 1 april verbouwd
gaat worden. De verbouwing is zodanig ingrijpend, dat het pand tijdelijk leeg moet
worden gemaakt. Beide organisaties zullen voor 3 maanden hun intrek nemen in
buurthuis DeeDrie aan de Witte de Withstraat 119.
Verbouwing
Het pand op de hoek Elandstraat/Zoutmanstraat stamt uit het jaar 1989. In die
21 jaren is er inpandig niet veel aan het
pand gedaan. Ook het meubilair stamt nog
uit die tijd. Met de naderende komst van
een i-Shop en de keuze van het in de toekomst afstoten van het pand van buurthuis
DeeDrie heeft de directie van Zebra besloten om te investeren in het wijkcentrum.
De i-Shop zal voorzien worden van een
ruime balie, waar wijkbewoners welkom
zijn voor informatie en advies over alles
wat hen bezig houdt op het gebied van
wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en
ontspanning.

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 27 op zondag
28 maart wordt de klok om 02.00 uur
een uur vooruit gezet.

Ook de Groene Eland krijgt een metamorfose. Buiten een nieuw plafond en een
nieuwe verflaag zal er ook nieuwe vloerbedekking gelegd worden. Een verzoek
van het bestuur om de muur van de winkel
en het kantoor te verwijderen, is in behandeling genomen bij Zebra.
Tijdelijke huisvesting
De Heldenhoek en De Groene Eland zullen vanaf 5 april te vinden zijn in het pand
Witte de Withstraat 119. De Groene Eland
zal zich vestigen op de 1 e etage. Of alle
activiteiten van de Heldenhoek meeverhuizen of tijdelijk stil komen te liggen,
is nog niet duidelijk. Het management is
nog bezig om voor sommige activiteiten,
zoals het Maaltijdproject, ergens anders
een ruimte te zoeken. Dit in verband met
de kleine keuken in het tijdelijke pand.

4 en 5 april
Pasen

Foto: Peter Lokker

Op 17 februari gaf wethouder Rabin Baldewsingh het startsein voor de verbouwing van De
Tempel in de Prins Hendrikstraat voor de Dienst Archeologie van de gemeente Den Haag.

Restauratie orgel
Elandstraatkerk bijna voltooid
Medio dit jaar zal na 3 jaar de restauratie van het uit 1906 stammende Franssenorgel
in de Elandstraatkerk zijn voltooid. Binnenkort wordt begonnen met de opbouw van
het instrument. Na de aanleg van de kanalisatie zullen windmachine, balgen en laden
stap voor stap worden teruggeplaatst.
Uiteraard zal dit feit worden gevierd met een feestelijke ingebruikname en enkele orgelconcerten in september. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan een boek, dat het
verhaal van het orgel zal beschrijven, en ook uitgebreider zal ingaan op het werk van de
Gebroeders Franssen. Dit boek zal bij de presentatie van het orgel te koop zijn. Indien u
nu al meer over het orgel wilt weten kunt u een kij kj e nemen op de website
www.orgelelandstraatkerk.nl
Het orgel in de Elandstraatkerk voor de restauratie.

Heeft u klachten over de openbare ruimte?
Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl
De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit kan
niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat niet in orde is of overlast van een
bedrijf heeft, kunt u dit melden. Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd
straatmeubilair (bijvoorbeeld een plank van een zitbank is weg), een gebroken tak
die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of afval op straat dat er reeds langere
tijd ligt.

Grofvuil?
Maak dan een afspraak om het op te laten halen. Telefoon 070 - 366 08 08.
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Winkelstraatconciërge
voor het Zeeheldenkwartier
Het Zeeheldenkwartier is sinds 1 maart een winkelstraatconciërge rijker. Zijn naam? Henk Wielders, voor velen geen
onbekende in de buurt. Hij trekt er dagelijks vanuit het gebouw
van de BBOZ aan de Roggeveenstraat met zijn bakfiets op uit
om te zien of er zaken in de winkelstraten verbeterd moeten
worden. Het Zeeheldenkwartier heeft hiermee een primeur: het
is de eerste buurt in Nederland met een dergelijke conciërge.
Henk kent het Zeeheldenkwartier, want hij heeft in wooncomplexen van HaagWonen in
deze buurt gewerkt. Nu gaat hij twintig uur per week aan de slag in de Prins Hendrikstraat,
Prins Hendrikplein, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat, Piet Heinplein en W itte de Withstraat.
Daar let hij op zaken die het straatbeeld verpesten of het winkelen onveilig maken. Ook
hier geldt: schoon, heel en veilig. Henk gaat zich de komende tijd aan alle winkeliers in
het gebied voorstellen, zodat ze weten wie hij is. Bovendien heeft hij enkele contactpersonen onder de winkeliers. Zij kunnen hem zaken melden die snel opgelost moeten
worden. Henk is bereikbaar bij de stichting Buurtbeheer en -ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ).
Het initiatief voor de winkelstraatconciërge is genomen vanuit de werkgroep KVO, voorzitter Barry Carli. De inzet van de conciërge vormt een onderdeel van de aanpak binnen
het beleid Keurmerk Veilig Ondernemen en is gericht op de aanpak en verbetering van
de omgevingskwaliteiten in de winkelstraten. Directeur Henk Daalmeijer is blij met de
komst van de winkelstraatconciërge. “Dit is weer een nieuwe stap om deze winkelstraten schoner en veiliger te maken”, zegt hij. “Zo kunnen we met ons allen werken aan het
verbeteren van de leefbaarheid van de buurt”.
Zoals bekend kunnen niet alleen ondernemers maar ook inwoners van het Zeeheldenkwartier terecht bij de BBOZ om zaken door te geven die gerepareerd of verbeterd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan hondenpoep op straat, kapotte trottoirtegels, kapotte
speeltoestellen in speeltuinen of smerige banken op straat. De medewerkers van de
BBOZ zorgen ervoor dat dit snel wordt hersteld of schoongemaakt.
De BBOZ zit aan de Roggeveenstraat 19, het telefoonnummer is 070-3615990. Een
mail sturen kan ook: info@bboz.nl. Op de website www.bboz.nl is te zien wat de BBOZ
allemaal doet.
Wethouder Henk Kool geeft het startsein voor de winkelstraatconcierge door voor te doen hoe
de Zoutmanstraat schoon te spuiten

Plannen van HaagWonen voor het Zeeheldenkwartier

Sloop, nieuwbouw
en kluswoningen
Er zijn plannen om op zeven locaties in de Roggeveenstraat, de Hemsterhuisstraat,
de Westerbaenstraat en aan de Veenkade huurwoningen te renoveren en om te
zetten in zogenoemde kluswoningen. Daarnaast is het plan ook huurwoningen te
slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Dat blijkt uit de vernieuwingsplannen die Haag Wonen heeft voor het Zeeheldenkwartier.
De woningcorporatie zal zowel koopwoningen (70%) als sociale huurwoningen (30%)
gaan bouwen. Haag W onen ziet het als haar verantwoordelijkheid ook in deze wijk
voldoende betaalbare huurwoningen terug te bouwen, ondanks dat de corporatie hier in
het Zeeheldenkwartier niet toe verplicht is. De vernieuwingsplannen, de verdeling tussen koop- en huurwoningen en de doelgroepen voor de verschillende nieuwe woningen hebben instemming van de gemeente gekregen.
Geen winst
Haag Wonen maakt geen winst op de vernieuwingsplannen in het Zeeheldenkwartier.
In het verleden was het mogelijk bij combinatieprojecten de winst op koopwoningen te
gebruiken om het financiële tekort op huurwoningen te compenseren. Op deze manier
speelden corporaties vaak quitte. De laatste jaren is dat veranderd. Dat komt door de
forse stijging van de bouwkosten en de financiële crisis. Momenteel wordt op nieuwbouw koopwoningen nog slechts een kleine winst behaald. Als dit wordt opgeteld bij het
verlies op het bouwen van sociale huurwoningen, levert de investering van Haag Wonen
zelfs een financieel tekort op.
Ondanks dit vooruitzicht heeft Haag Wonen toch besloten met de vernieuwingsplannen
door te gaan en ze niet te wijzigen in een meer winstgevend project. Het bouwen van
sociale huurwoningen is namelijk één van de taken van corporaties en Haag Wonen wil
investeren in het Zeeheldenkwartier. De vernieuwing leidt tot een gevarieerder aanbod
van woningen in de wijk en kan meer mensen met een middeninkomen aantrekken en
de doorstroom bevorderen.
1e fase Roggeveenstraat
Haag Wonen wil met de vernieuwing beginnen in de Roggeveenstraat. Het plan is de
huurwoningen tussen de houtskeletbouw en de school ‘De W ereldwijzer’ te slopen en
te vervangen door koopeengezinswoningen. De overige huurwoningen in deze straat
worden omgezet in (koop) kluswoningen. Bij dergelijke woningen blijft de buitenkant
staan en kunnen de nieuwe eigenaren de binnenkant naar eigen inzicht (laten) verbouwen. Ook is het mogelijk aan de achterzijde eventueel nog een kleine aanbouw te
maken. Zo blijft de oorspronkelijke uitstraling van de panden in de Roggeveenstraat
behouden.
Uitspraak kantonrechter plannen Roggeveenstraat
Haag W onen was de afgelopen periode regelmatig in gesprek met de bewonerscommissie van de Roggeveenstraat. Daarbij zijn de vernieuwingsplannen besproken
en aangepast. Helaas was de bewonerscommissie het niet eens met de vernieuwingsplannen. Ze is uiteindelijk naar de kantonrechter gestapt met het verzoek de plannen op
te schorten. Op 17 februari 2010 heeft de kantonrechter het verzoek van de bewonerscommissie afgewezen. Dit betekent dat Haag Wonen verder kan gaan met de voorbereidingen voor de uitvoering van de vernieuwingsplannen en dat het adviestraject van de
bewonerscommissie is afgerond.
Sociaal Plan Roggeveenstraat
W el moet het Sociaal Plan nog worden vastgesteld. Hierin komen de spelregels en
vergoedingen voor het verhuistraject. Haag W onen maakt dit plan samen met de
bewonerscommissie. Momenteel ligt het Sociaal Plan ter advies bij de bewonerscommissie. Als de commissie een positief advies uitbrengt over het Sociaal Plan, gaat
Haag W onen (opnieuw) huisbezoeken uitvoeren. Tijdens de individuele huisbezoeken
worden de recente gegevens en woonwensen van bewoners geïnventariseerd. Ook
kunnen bewoners vragen stellen die van toepassing zijn op hun persoonlijke situatie.

Kijk live mee in
acht vogelnesten!

Kinderboerderij
Het Beestenspul

Voor het vierde achtereenvolgende jaar
kun je weer een aantal vogels volgen via
de webcams van de vogelbescherming.
Je kunt zien hoe ze een nest bouwen, met
elkaar flirten, eieren leggen en uitbroeden
en vervolgens hun jongen grootbrengen.
Kortom, acht compleet verschillende reallifesoaps, die dag en nacht live te volgen
zijn via internet. Dit jaar zijn dat de steenuil, torenvalk, oehoe, ooievaar, boomklever,
boerenzwaluw, kerkuil en koolmees. Veel
kijkplezier op www.beleefdelente.nl
In de Tivolistraat, tussen de Hemsterhuisstraat en de Westerbaenstraat, ligt
kinderboerderij Het Beestenspul.
Naast geiten, schapen, konijnen, kippen,
eenden en het hangbuikzwijn Poemba zijn
er ook speeltoestellen en picknicktafels.
Het Beestenspul is dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur voor jong en oud.
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Overige locaties
Haag W onen wil nog dit jaar starten met de voorbereiding voor het ontwikkelingsplan
voor de Hemsterhuisstraat, de Westerbaenstraat en de Veenkade. Maar hiervoor moeten eerst de plannen voor de Roggeveenstraat zijn afgerond. Zodra meer bekend is over
de planning informeert Haag W onen de betreffende huurders. Ook voor deze huurwoningen geldt dat alle huurders hun woning helaas moeten verlaten.
Roggeveenstraat.
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Petra’s opmerkelijke zaken:
Vrijwilliger Zeeheldenfestival
Design in het Zeeheldenkwartier aan het woord
door Petra Reijrink

door Monique Mahieu

Design? Design is hét middel voor een
bedrijf of mens om zich te onderscheiden. In een tijd waar producten functioneel gezien meer en meer op elkaar gaan
lijken wordt de stijl en de beleving van
een product belangrijker gevonden. Dat
hoeft natuurlijk niet maar als het toch
voorhanden is waarom dan niet iets kiezen wat origineel is en je huis wat persoonlijker maakt?

Louis Poulsen

Voor design uitwijken naar een andere
buurt of stad is niet nodig. Want in het Zeeheldenkwartier zijn een aantal hele mooie
winkels te vinden met design. Van tijdloze meubels, kantoorinrichtingen tot en met hippe
woonaccessoires. En nog veel meer dan dat.
Eigen Stijl - Anna Paulownastraat 41
Eigen Stijl levert een zeer breed scala aan moderne toonaangevende meubel- en stoffenfabrikanten. Werkzaamheden en collecties zijn gericht op de interieurs van woningen en
kleinschalige kantoorruimten. Leveren ook meubels met ervaring. www.eigenstijl.nl
Van Binnen meubelen - Zoutmanstraat 2d en 4a
Van Binnen is gespecialiseerd in designklassiekers uit de 20e eeuw maar ook nieuwe
ontwerpers krijgen aandacht. Naast nieuw wordt er ook beperkt vintage (gebruikt) design
aangeboden. Van Binnen is producent van o.a. de Toonladder kapstok. Merken: Gispen,
Thonet, Fritz Hansen, Spectrum, Louis Poulsen, Kvadrat en de Ploeg. Trefwoorden:
Functionalisme, Modernisme, Mid-Century- Modern en Bauhaus. www.vanbinnen.nl
Classicdesign Interior - Zoutmanstraat 41
Classicdesign Interior biedt breed assortiment gebruikt (vintage) design meubilair
voor kantoor of voor thuis. Meubels van beroemde ontwerpers zoals bij voorbeeld
Eames, Panton, Jacobsen, Colombo en
nog meer. Ze zijn gespecialiseerd in ontwerpen van Ray & Charles Eames, zowel
van Herman Miller (USA) als Vitra (EU).
www.classicdesign.nl

Ray & Charles Eames

Edwin Pelser - Piet Heinstraat 123
Verkoop van meubels & woonaccessoires,
beeldende kunst and design in de breedste zin van het woord. Bij Edwin Pelser is
alles erop gericht om de eigen leefomgeving net iets persoonlijker te maken. Achter in de winkel is een zonnig tuinkamer die
gehuurd kan worden voor vergaderingen en/of workshops. www.edwinpelser.nl
Watt Verlichting en Design - Laan van Meerdervoort 94a
Watt is een winkel in bijzondere verlichting met als specialiteit lampen en kroonluchters
geïnspireerd op de art-deco periode. De collectie bestaat voor het grootste deel uit
eigen ontwerpen die in het atelier van Watt worden vervaardigd. Bij W att is het mogelijk
uw eigen lamp samen te stellen. www.wattverlichting.nl

KidSwing voor 3 tot 10 jaar

Jazzdance
voor kids bij Wesseling
Twee keer per week, op woensdag en zaterdag, is de klassieke dansschool van Van
der Meulen - Wesseling aan de Laan van Meerdervoort 50B het domein van swingende kids in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar.
KidSwing Wesseling geeft kinderen les in jazzdance. In de lessen speelt Natasja Wesseling
in op de belevingswereld en de fantasie van
haar leerlingen. “Ik vertel een verhaal en vraag
bijvoorbeeld of ze wel eens een monster hebben gezien of hoe ze zich als prinses of kabouter zouden gedragen. Er ontstaat spontaan een situatie die voor de kinderen vooral
spel en fun is en waarin ik de essentie van
bewegingsleer verpak. Zo leren ze spelenderwijs de juiste houding en passen. Het belangrijkste voor hen is het plezier en voor mij om
ze elke week een stap verder te brengen.”

Het is u vast niet ontgaan; het 29e Zeeheldenfestival
was begin juli 2009 wederom een succes! Goede acts
met een grote diversiteit, prachtig weer en de inzet
van meer dan 120 vrijwilligers. Verschillende barploegen, geluidsgasten, kunstactivisten, kraamvrouwen, snoepdames, backstage crew, presentators,
kindergezichtjes tekenaars, hand- en spandienstverleners en natuurlijk niet te vergeten: onze eigen
pleeboy. Wij vrijwilligers worden vertroeteld door de
bewonersorganisatie; in september werden we getrakteerd op een barbecue en aan het eind van het
jaar bood De Groene Eland alle vrijwilligers (niet alleen die van het festival) een Chinees buffet aan als
dank voor alle inspanning.
En nu is het hele circus weer opnieuw begonnen om het 30e Zeeheldenfestival op z’n
minst net zo goed te laten verlopen. Zo niet beter, want het is een jubileumjaar. Alle
vrijwilligers zijn met frisse moed aan de slag gegaan. Er is alweer een aantal algemene
vergaderingen geweest. De commissies zijn weer gevormd en aan de slag. Het ontwerp voor het affiche is al gekozen. De acts konden zich tot eind februari aanmelden en
demo’s inzenden. De sponsors worden weer aangeschreven. Toch is het geen herhaling van zetten. Iedere keer weer probeert een ieder zijn steentje bij te dragen om
verbeteringen aan te brengen, vernieuwingen door te voeren en is het binnenhalen van
sponsors een hele uitdaging.
Ook is het thema voor 2010 al vastgesteld: ‘Helden!’. Het thema speelt als altijd (zeer)
losjes mee bij de programmering en vormgeving van het festival. De link met het Zeeheldenkwartier is in ieder geval duidelijk; onze straten en pleinen zijn vernoemd naar
zeehelden uit vorige eeuwen. Maar in het Zeeheldenkwartier zijn vast ook hedendaagse
helden te vinden.
Tot slot; misschien is het dan toch wel leuk om te beseffen, voor u als lezer van de
Elandkrant of als nietsvermoedende consument van het Zeeheldenfestival, dat de vrijwilligers (meestal voorzien van een volledige dagtaak) dit allemaal doen in hun vrije
uurtjes en met plezier! De spanning loopt op naarmate de datum dichterbij komt. Iedere
vrijwilliger wil dat alles soepel verloopt en alle inzet wordt na een geslaagd festival
beloond met een warm gevoel van voldoening. Het is gewoon heel gezellig en erg leuk
om mee te werken aan het festival, ook dit jaar doe ik weer van harte mee!

Word Vriend of Vriendin
van het Zeeheldenfestival!
Het Zeeheldenfestival is enkele jaren geleden begonnen met een Vriendenactie. Dit is een actie voor mensen die het Zeeheldenfestival een warm hart toedragen en dat willen uiten in de vorm van een financiële bijdrage. Als Vriend van
het Zeeheldenfestival ben je dus een zeer gewaardeerde donateur.
Daar krijg je onder meer voor terug:
- het goede gevoel echt iets bij te dragen aan dit bijzondere buurtfeest;
- tijdige toezending van het programmaboekje;
- en tijdens het festival; gratis toegang tot de toiletten op het Prins Hendrikplein…!
Je kunt Vriend van het Zeeheldenfestival worden door een bijdrage van minimaal
€ 15,- over te maken naar gironummer 722.8384 t.n.v. Bewonersorganisatie De
Groene Eland, Elandstraat 88a te Den Haag onder vermelding van “Vriend Zeeheldenfestival” en je naam en volledige adres (met postcode, dus).
Alvast bedankt en tot ziens op het festival!

Staat uw winkel of bedrijf
al vermeld op Wijkweb?
Voor een gratis vermelding van uw website op de website van het Zeeheldenkwartier,
www.zeeheldenkwartier.nl/wijkweb.html, kunnen winkels en bedrijven gevestigd in het
Zeeheldenkwartier een e-mail sturen naar zeeheldenkwartier@yahoo.com

De dansschool houdt zaterdag 27 maart open huis waar kinderen van 3 tot en met 10
jaar gratis een proefles kunnen krijgen. De cursussen starten op 3 april.
Programma woensdag: 10:00 - 10:30 PeuterSwing 3 jaar, 13:30 - 14:15 KleuterSwing 4
en 5 jaar, 14:30 - 15:15 KidSwing mini 6 en 7 jaar, 15:45 - 16:30, KidSwing 8 - 10 jaar.
Programma zaterdag: 10:00 - 10:30 PeuterSwing 3 jaar, 11:00 - 11:45, KleuterSwing 4
en 5 jaar, 12:15 - 13:00 KidSwing mini 6 en 7 jaar, 13:15 - 14:00 KidSwing 8 - 10 jaar.
Informatie en aanmeldingen: www.kidswing-wesseling.nl
Wilt u reageren op artikelen in deze Elandkrant?
Dat kan via e-mail: elandkrant@groene-eland.nl
of per brief aan: Elandkrant, Elandstraat 88a, 2513 GV Den Haag
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze rubriek is samengesteld door

Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-424 81 15 en

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

Handwerken
Elke dinsdag van 9.30 tot
12.00 uur komen in De
Heldenhoek dames van
55+ bij elkaar om met
elkaar te handwerken.
Het gezellig samenzijn
staat voorop en deelname is gratis.
Inlichtingen bij mevr.

P. van Leeuwen,
tel. 8901176.

Warme maaltijd 55+
Iedere maandag en donderdag om 17.00 uur
wordt er in De Heldenhoek een warme
maaltijd geserveerd.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot
uiterlijk 11.00 uur op dezelfde dag
via tel: 4248115 of bij de informatiebalie
van wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88.
Kosten: € 4,-- per maaltijd

Bloemschikken

Telefooncirkel
Zeeheldenkwartier

Op woensdagmorgen (1x in de 14
dagen) bloemschikken in De
Heldenhoek, Elandstraat 88.
Inlichtingen tel: 4248115.

De deelnemers hebben door de telefooncirkel iedere dag contact met
anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld worden. Wanneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan kunt u
contact opnemen met de coördinator mevr. Tineke van Eendenburg,
tel. 3024250 of Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk / Ouderenadviseur St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 4248127.

De Heldenhoek

Clubhuis ‘t Anker

Activiteiten 2010

Witte de Withstraat 119
Kinderwerk: 070-4248293

Yoga
Meer Bewegen voor Ouderen 55+

Dinsdag
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
18.00-21.00 uur

Handwerken 55+
Bingo 1x per 2 weken
Huiswerkbegeleiding

Woensdag
10.00-13.00
09.45-11.45
13.30-15.30
13.30-16.00
16.30-20.00

Senioren contactbank
Bloemschikken 1x per 2 weken
Tekenen en schilderen
Sjoelen
Marokkaanse werkgroep

uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdag
09.00-09.45 uur
10.00-10.45 uur
18.30-20.30 uur

Meer bewegen voor ouderen 55+
Meer bewegen voor ouderen 55+
STAAD Salsa dansen

Zaterdag
10.00 -16.30 uur Marokkaanse Werkgroep
Zondag
10.00-16.30 uur

Marokkaanse werkgroep

Inlichtingen
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met de receptie van
wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88. De receptie is op werkdagen geopend
van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Telefoon: 070-4248115.
Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte van De Heldenhoek kunt
u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse belegde broodjes.
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Witte de Withstraat 119
Tienerwerk tel: 070-4248295

Tiener/jongerenclubs 12 tot en met 18 jaar
Woensdag

De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wonen,
of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel
bellen elkaar in een afgesproken volgorde. De Telefooncirkel wordt
iedere och-tend gestart door een vrijwillige medewerker tussen
9.00 en 9.30 uur. De laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker. Zo is de cirkel rond.

Maandag
09.00-10.00 uur
12.00-12.45 uur

Clubhuis ‘t Anker

Maandag: Kinderkookclub
Ben je gek op lekkere hapjes, heerlijk eten en op
koken? Kom dan naar onze gezellige kookclub.
Onder begeleiding en in groepjes kun je iedere
maandag van 15.00-16.30 uur je kookkunsten vertonen. De club is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en
kost 50 eurocent per keer.
Dinsdag: Cursus toneel
Ben je ook zo gek op acteren, verkleden en toneel.
Schrijf je dan snel in voor de cursus toneel. Elke
dinsdagmiddag van 15.15-16.45 uur zal er onder
begeleiding van een professionele docent toneelles gegeven worden. De cursus begint op dinsdag
8 september en zal bestaan uit 14 lessen. Het is
bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de kosten zijn in totaal 10 euro. Er is plek voor 10 kinderen
dus schrijf je snel in.
Woensdag: Instuif
Iedere woensdagmiddag hebben we voor iedereen wat leuks te doen. Als het gaat om sporten,
knutselen, spelletjes of kleuren het is er allemaal
tijdens de Instuif van het Anker. Dus woensdagmiddag hoef je je niet meer te vervelen en kom ook
van 13.00-15.00 uur naar ons clubhuis. Het is voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en kost 50
eurocent per keer.
Donderdag: Meidenclub
Nog steeds even populair
is onze meidenclub. Houd
je ook zo van meidendingen
zoals kettingen maken, dansen, kletsen kom dan op
donderdag van 15.0016.30 uur naar het Anker.
De meidenclub is voor
meiden van 6 tot 12 jaar
en kost 50 eurocent per
keer.

Zin om een muziekje te komen luisteren of even te sporten? Of een
leuk idee, kom ff praten, met enthousiasme is een hoop mogelijk.
Kom woensdag langs van 19.00 tot 20.30 uur. Kosten: 50 eurocent

Donderdag
Karate
Nieuw in het Anker is de cursus karate. Wil jij
jezelf leren verdedigen en leren flitsende trappen en stoten te maken? Schrijf je dan in.
Elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Leeftijd: 12 t/m 17 jaar. Kosten: 5 euro per maand
Inloop
Ook donderdag is onze deur weer open, loop even
binnen. Er zijn verschillende dingen te doen, zoals
verschillende sporten in de sportzaal. Relaxen bij een
muziekje. Of daag ons uit voor een potje darts.
Van 19.00 uur tot 20.30 uur. Kosten 50 eurocent

Vrijdag
Saaie dag op school gehad en wil je gezellig je weekend in gaan, ook
vrijdag is onze deur weer open. Dus niets te doen, stap gezellig binnen. Goede ideeën voor nieuwe cursussen overleg ff met de leiding,
wie weet krijgen we het voor elkaar.
Van 16.00 tot 17.30 uur. Kosten 50 eurocent

Peuterspeelzaal
De Veldmuisjes

Yoga

Da Costastraat 40
Telefoon:

06-23891364

Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 11.30 uur
Leeftijd: 2,5 tot 4 jaar

In De Heldenhoek wordt er iedere
maandag van 9.00 tot 10.00 uur
yogalessen gegeven.
Kosten: € 10,- per maand.
Met een Ooievaarspas € 8,-.
Inlichtingen en aanmelden bij
De Heldenhoek, tel: 4248115.

Peuterspeelzaal Tomteboe
Witte de Withstraat 119
Knutselen, klimmen en klauteren, tekenen,
kringspelletjes, poppenhoek, zingen, samen
buiten spelen, eigenlijk te veel om op te noemen.
De ouderbijdrage is 20 euro per maand, en
als u een Ooievaarspas heeft is het gratis.
Kom tijdens de speeluren gerust langs.
Openingstijden maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
en dinsdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur
We zijn momenteel ook een voorschool [Kaleidoscoop]
en we werken samen met basisschool “de W ereldwijzer”
Inlichtingen telefoon 06-30568455
e-mail: tomteboe@hotmail.com

