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Gulden Klinker voor
basisschool Max Velthuijs
Donderdag 2 september hebben leerlingen uit groep 8 van basisschool Max Velthuijs
een Gulden Klinker ontvangen van wethouder Sander Dekker (Leefbaarheid). Bij de
Gulden Klinker hoort een geldbedrag van 1300 euro. Dit bedrag zal worden besteed
aan duikelrekjes op het speelplein.
Zes keer per jaar zetten de leerlingen een grote schoonmaakactie op touw. Gewapend
met knijpers en vuilniszakken pakken ze het zwerfvuil aan. Het begon allemaal met het
project “De uitdaging”, waarbij leerlingen als droomwens het schoonhouden van de
buurt hadden opgegeven. De leerlingen hebben zelf alles opgezet en contact opgenomen met de wijkagent en Stichting Buurtbeheer en Ontwikkelingsbedrijf Zeeheldenkwartier (BBOZ). Zij helpen mee en houden een oogje in het zeil als de scholieren de
straat op gaan om schoon te maken. Voor die inspanning hebben de leerlingen de
Gulden Klinker gekregen.
Gulden Klinker
Iedereen in Den Haag die zich inzet om
zijn omgeving leefbaarder te maken - bewoners, winkeliers of scholieren - kan een
Gulden Klinker krijgen. Elke groep die zijn
actie(s) het hele jaar volhoudt, krijgt de
Gulden Klinker ingestraat en ontvangt het
bijbehorende geldbedrag. Met het geld kan
bij de gemeente materialen of diensten
worden ingekocht die de buurt nog schoner, veiliger of gezelliger maken.
Voor meer informatie over de Gulden Klinker: www.denhaag.nl/guldenklinker.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland zoekt
versterking voor het bestuur
Het bestuur van De Groene Eland heeft nieuwe bestuursleden nodig. Om alle
ontwikkelingen in de wijk en binnen de gemeente goed te volgen en zonodig er
op in te gaan, maakt een uitbreiding met twee tot drie bestuursleden wenselijk.
Dus heeft het komende seizoen tijd en wilt u zich nuttig maken voor de wijk, meldt
u dan bij het secretariaat van bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat
88a, e-mail: secretariaat@groene-eland.nl, telefoon: 3560410.

Voorlichtingsbijeenkomst
gemeentelijke voorzieningen
Er zijn vele voorzieningen, waarop de burgers van Den Haag een beroep kunnen
doen, maar waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn. Op donderdag 21 oktober,
van 14.30 tot 16.30 uur, is er in De Heldenhoek een voorlichtingsbijeenkomst.
Aan de orde komen o.a. de Ooievaarspas, het Fonds voor ouderen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (o.a. woningaanpassingen en Taxibus), kwijtschelding gemeentelijke belastingen, huur- en zorgtoeslag, enz. Na afloop is het ook mogelijk om meer
persoonlijke vragen te stellen. De toegang is kosteloos, evenals de koffie en cake! Als
u wilt komen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij W ijk- en Dienstencentrum De
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 424 81 15.

De Heldenhoek
weer open

Ruimte huren in
De Heldenhoek?

Na een grondige opknapbeurt is wijk- en
dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, weer opengesteld.

In wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, zijn diverse ruimtes te huur voor activiteiten.

Er vinden diverse activiteiten plaats, waar
men aan kan deelnemen. In de ontmoetingsruimte, die door de weeks geopend
is van 8.30 tot 16.00 uur is een buffet, waar
allerlei versnaperingen verkrijgbaar zijn.
Voor meer informatie over de activiteiten
zie pagina 6 van deze krant.

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de
beheerder van wijk- en dienstencentrum
De Heldenhoek, Joyce Kalka, telefoon 0646746609.

www.zeeheldenkwartier.nl

Wethouder Sander Dekker en leerlingen van de Max Velthuijsschool bij de ingestraatte
Gulden Klinker voor de school.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de Voorzitter
Het 30e Zeeheldenfestival hebben we alweer succesvol mogen afsluiten. Het laatste optreden van dit festival was op een
drukbezochte zonnige zondag. Wat goed
dat de vrijwilligers aan zonneschermen
hadden gedacht!
Dit laatste optreden was heel bijzonder,
enkele mensen van het Koninklijk Conservatorium boden ons een een optreden met
oude, klassieke instrumenten, bij dit optreden waren het bassethoorns, die nu
bijna niet meer in gebruik zijn. Instrumenten waarvoor er op het Koninklijk Conservatorium een speciale afdeling bestaat en
waardoor het conservatorium wereldfaam
geniet. Met het optreden van Marie Ross
and the Mini-Royal W indplayers werd bekendheid gegeven aan deze afdeling en ik
wil er hier nog eens melding van maken.
Deze afdeling en veel van dit soort initiatieven zijn niet algemeen bekend, maar
maken ons land tot een land dat cultureel
in zeer hoog aanzien staat. Een aanzien
dat heus niet alleen geld kost, maar ons
ook faam en betrouwbaarheid oplevert.
Laten we toch vooral hopen dat in een komende bezuinigingsronde de waan van de
dag niet prevaleert over de lange termijn
door dit soort initiatieven de nek om te
draaien en subsidies hiervoor te stoppen.
De dominante cultuur op het moment is
dat dit soort zaken voor een elitair publiek
zijn en dus geen subsidie behoeven. Hierdoor zetten we onszelf, als Nederland,
steeds verder weg in een niche van het
continent Europa. Een niche waar we niet
horen te zitten, maar wel in terecht komen.
Het is al eens geschreven door iemand anders, maar ik herhaal het hier voor mijzelf
ook nog eens: ik houd helemaal niet van
voetbal, maar hoeveel geld gaat daar naartoe, en in hoeverre staat dat ter discussie?
Parkeerregeling
Bewoners van het Zeeheldenkwartier ontvingen een brief over gewijzigde parkeerregeling. W ij ontvingen bij De Groene
Eland een aantal reacties. Naar aanleiding
van deze reacties hebben we een brief naar
de Gemeente geschreven dat we geen uit-

breiding willen van de huidige regeling,
behalve dan in het gebied dat direct aan
het centrum grenst. We zijn bang voor het
bezoek aan ouderen in de wijk als er in het
weekeinde ook betaald moet gaan worden. W e schreven dat we een goedkopere
regeling willen voor tweede auto’s, voor
kinderen van ouders die nu ook een autootj e
kunnen
kopen
en
voor
tweeverdieners, we wonen nu eenmaal in
een wijk die zich in de internationale zone
bevindt en mensen wonen die een tweede
auto gewoon nodig hebben. Wel zien we
het belang van een goede regeling aan de
centrumzijde van de wijk, waarvoor we wel
in het weekend betaald parkeren noodzakelijk achten.
De gemeente verwacht gekort te worden
door het Rijk en daarom werd alvast een
korting aangekondigd op de subsidies die
Bewonersorganisaties j aarlij ks krij gen
voor hun activiteiten. De korting is, zonder
naar de bestedingen te kijken, vastgesteld
op 10%. De Bewonersorganisatie De
Groene Eland heeft bezwaar aangetekend
tegen deze korting.
Vervolg op pagina 2.
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Van de voorzitter
Het werk dat ik als voorzitter voor
De Groene Eland verricht doe ik
als vrijwilliger. Ik heb daarnaast
een betaalde baan, als directeur
van CAS International (het Comité
Anti Stierenvechten), waar we zeer
succesvol bezig zijn en welke
baan me steeds vaker op reis
stuurt naar Spanje, Frankrijk en
andere stierenvechtlanden. Mijn
organisatie is steeds centraler
komen te staan in het gevecht tegen de barbarij, hetgeen natuurlijk geweldig is, maar wat me ook
steeds meer tijd kost. Ik heb onvoldoende tijd om me nog goed
op de activiteiten voor De Groene
Eland te kunnen richten en moet
hier dan ook aankondigen dat ik
mijn functie als voorzitter van De
Groene Eland per 1 januari 2011
zal neerleggen. Het bestuur, een
geweldig goed functionerend bestuur, met gezellige en effectieve
vergaderingen, telt nu zes mensen, met goede ondersteuning
vanuit de organisatie. Toch zoeken we uitbreiding, vooral ook
omdat ik ga vertrekken. Hebt u
bestuurlijke ervaring, woont u in
het Zeeheldenkwartier en voelt u
zich betrokken bij de wijk en met
de activiteiten van De Groene
Eland? Overweeg dan eens om
bestuurslid te worden. U kunt informatie krijgen bij de wijkwinkel
van De Groene Eland.
Marius Kolff,
voorzitter De Groene Eland.

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is geopend: van 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

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

Schoonmaak
OV Chipkaart gereisd? Zeeheldenkwartier
We zullen er gauw aan moeten geloven, maar hoe is het mogelijk
dat gemeente en HTM ermee wegkomen? Hebt u het al gedaan,
reizen vanuit het Zeeheldenkwartier met uw OV Chipkaart?
Ik wel, en was diep teleurgesteld.
Ik maakte nogal eens gebruik van
de strippenkaart om even heen
en weer naar de stad te gaan,
binnen een uur. Wel dat zou voorbij zijn – en dat wisten we al –
dus het wordt nu gewoon betalen voor heen- en terugreis, elk
apart. Maar het is nog gekker geworden. Een ritje van één strip (1
euro en 1 cent) naar het centrum
kost u nu 1 euro 9 of 10. Een verhoging van bijna 10%. Maar hiermee zijn we er nog niet. Vanuit
het Zeeheldenkwartier met lijn 17
naar Station H.S. kost u 1 euro
45, een verhoging van 45%. Argument van de HTM, je betaalt voor de
afstand die je reist. De HTM vermeldt daarbij niet dat lijn 17 via Station
Centraal om-rijdt, en die omreis betaalt u ook!.
Zeker, richting Statenkwartier betaalt u minder, maar hoevelen van u
reizen per tram die kant op? Reis je per trein vanaf Amsterdam naar
het Zeeheldenkwartier dan kunt u beter reizen via Station Centraal,
want dat is goedkoper dan via Station H.S. Met alle moderne middelen
die men had kunnen bedenken is men niet verder gekomen dan een
kaart die niet van instappunt tot uitstappunt, maar die nog steeds per
bedrijf in- en uitgecheckt moet worden, hetgeen tot vreemde tarieven
leidt. Daarbij is het reizen met de nieuwe OV Chipkaart onevenredig
veel duurder is geworden dan reizen met de Strippenkaart.
Er worden nauwelijks vragen over gesteld in de politiek en dat is de
reden dat ik het hier maar eens neerleg, in de hoop dat deze tariefsverhoging onder de aandacht komt van het publiek. Vooralsnog is
mijn advies: blijf voor lokaal vervoer de strippenkaart gebruiken, het
scheelt u 10% tot 50% in de reiskosten, en als u binnen een uur heen
en weer gaat naar het centrum, dan scheelt het u meer dan 200% in
de reiskosten. Politiek, pakt u het ook op?
Marius Kolff

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
Digitale foto´s gemaakt in het Zeeheldenkwartier zijn ook welkom!

Wijkschouw
In het deel van het Zeeheldenkwartier tussen de Elandstraat,
Toussaintkade, Veenkade en Waldeck Pyrmontkade werd woensdag 1 september een wijkschouw gehouden Een aantal wijkbewoners van de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer liepen samen
met een medewerker van BBOZ door de straten en noteerden de
ongeregeldheden, die zij in de openbare ruimte tegen kwamen.
Na vele dagen regen was het een heerlijke avond om een wijkwandeling te maken. In de schouw werd ondermeer het vele onkruid
aan de gevels opgemerkt. W ellicht ten overvloede, maar eigenaarbewoners dienen zelf het onkruid langs hun gevels te verwijderen.
Vooral in de Vondelstraat zou dit het aanzicht zeker verbeteren. Ook
dienen niet-onderhouden geveltuintjes bij het Gemeentelijk Contact
centrum gemeld te worden. Dan worden dezen weer bestraat en geeft
dat een veel verzorgder straatbeeld.
In de wijkschouw viel het ook op dat de meeste woonpanden zeer
goed onderhouden zijn, maar dat garagedeuren en achteruitgangpoorten vaak verveloos en vol graffiti zijn. Wat jammer, dat de bewoners en ondernemers daar niet meer zorg aan besteden.
Het Jenny Plantsoen ziet er mooi verzorgd uit. Jammer dat er verzakkingen aan de rand van het kunstgrasveld zijn. Het is duidelijk te zien,
dat daar zand wegzakt. Misschien een kapotte leidig die het zand wegspoelt? De gemeente moet daar zeker naar gaan kijken.
Zo ook de grote bomen in de Zorgvlietstraat, waarvan de wortels de
stoep en het wegdek wegdrukken. Een van de bomen houdt het volgens de schouwers niet lang meer...
En dan terug langs de mooie Elandkerk. Reken maar dat dat wat kost;
het onderhoud van deze kerk. Maar het is dan ook een imposant bouwwerk, waar de wijk trots op mag zijn. Naast de kerk zijn de plantsoenen en de speelplekken opgeknapt en van nieuw hekwerk voorzien.
Gemeente, bedankt hiervoor!
Na nog enkele kleine ongeregeldheden genoteerd te hebben, komen
we na een kleine twee uur weer terug bij De Groene Eland. Dit was de
laatste wijkschouw van dit jaar. Volgend jaar doen we alle drie de
buurten weer. Loopt u dan ook mee?

Op verzoek van de bewoners uit het Zeeheldenkwartier is de vraag
gerezen welke partijen zich bezig houden met het schonen van de
wijk. Deze partijen zijn:
Veeg en Straatbedrijf (Gemeente Den Haag) - hoofdaannemer
Haags Werk Bedrijf (HWB)
- onderaannemer
Omnigroen
- onderaannemer
Buurtbeheerbedrijf en ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ)
Het Zeeheldenkwartier wordt volgens een eenduidig normeringsysteem schoongemaakt; het beeldbestek volgens Residentiekwaliteit. De werkzaamheden hierin beschreven bestaan in hoofdzaak uit:
- Onkruidvrij maken (half) verhardingen
- Het verwijderen van veegvuil
- Zwerfafvalbeheersing
- Afvalbakkenbeheersing
De afgesproken schoonheidsgraad is niveau B wat inhoudt ten aanzien van zwerfafval:
- Matig schoon
- 4 -10 eenheden zwerfafval
- Her en der verspreid ligt een aantal stukken zwerfafval
De middelen die hierbij worden ingezet zijn:
- Handknijpers
- Machinaal vegen direct na ophalen van huisvuil
Het Veeg en Straatbedrijf is tevens verantwoordelijk voor het legen van
de hondenpoep- en Afvalbakken. De hondenpoepbakken worden op
frequentie geleegd door Omnigroen namelijk één per week op woensdag
en de afvalbakken op beeld. Dit
houdt in dat wanneer de afvalbak
een vulgraad heeft van 80% wordt
hij geleegd.
Onkruid wordt één maal per jaar
zowel machinaal als handmatig
verwijderd in de maanden april tot
en met augustus.
Het Haags Werk Bedrijf knijpt zwerfafval in het weekend. Specifiek in de winkelstraten zoals Prins Hendrikstraat, Zoutmanstraat en Piet Heinstraat.
Graffiti
Het Meldpunt Graffiti werkt aan de bestrijding van vervuilende graffiti,
bijvoorbeeld met een schoonmaakregeling E-mail: meldpuntgraffiti@bsd.denhaag maar ook door de buurt bij graffiti te betrekken via
bewonersavonden.
HMS
HMS is verantwoordelijk voor het ophalen van het huisvuil. Het huisvuil
wordt door middel van minicontainers en huisvuilzakken ingezameld.
Tevens voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en de Plastic, glas- en
papiercontainers.
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
Dit gebeurt wekelijks op dinsdag (grens Elandstraat) en op vrijdag in
de rest van de wijk. Ook geldt voor het Zeeheldenkwartier dat het een
abonnementengebied is voor het inzamelen van Groente-, Fruit- en
Tuinafval (GFT). Het reguliere inzamelen van GFT is afgeschaft. De
bewoners kunnen aangeven door middel van een gratis abonnement
of zij hun GFT gescheiden willen laten inzamelen.
Plastic, glas- en papiercontainers
Op drie locaties staan boven- dan wel ondergrondse glas- en papiercontainers. Te weten: Prins Hendrikplein, Elandstraat en de Bazarstraat. De glascontainers worden één maal per week geleegd en de
papiercontainers één maal in de twee weken. Tevens wordt er 1 maal
per maand papier opgehaald. In de Zorgvlietstraat staat een container
voor plastic.
Buurtbeheer- en ontwikkelingsbedrijf Zeeheldenkwartier (BBOZ)
De BBOZ zorgt ervoor dat de buurt schoon, heel en veilig is. Het gaat
om werk dat door andere beheerof serviceverlenende diensten
niet kan worden uitgevoerd en dat
ook niet tot het takenpakket van
de gemeente behoort. De BBOZ
werkt in opdracht van de gemeente (stadsdeel Centrum) en
organisaties als woningcorporaties, buurtorganisaties en bedrijven. Maar ook particulieren
kunnen gebruik maken van de
diensten van BBOZ. Werkzaamheden:
- Beheer en onderhoud Beestenspul
- Beheer en onderhoud Speelterreinen
- Beheer en onderhoud Prins Hendrikplein integraal beheer/schonen rondom glas- en papiercontainers
- Beheer en onderhoud Jenny Plantsoen
- W inkelstraatconcierge in de Piet Heinstraat/plein Zoutmanstraat
en Prins Hendrikstraat
- Knijpen zwerfvuil op diverse locaties waaronder tramhalte Zoutmanstraat
- Peuken zuigen dagelijks in de ochtend
- Inzet hondenpoepzuiger
- Inzet groep high clean

Elandkrant

Oplichting aan de deur:
‘de babbeltruc’
Een onbekende aan uw deur? Weet wie u binnenlaat.
Dieven proberen vaak met een smoesje bij u binnen te
komen.
Vaak heeft u het niet eens door dat u wordt bestolen.
Voordat u het doorheeft, is er wat weg. Veel gebruikte
smoesjes (babbeltrucs) van dieven om binnen te mogen
komen, zijn:
· Ze vragen om een glaasje water.
· Ze zeggen dat ze naar het toilet moeten.
· Ze vragen of ze mogen bellen.
· Ze zeggen dat ze de meterstanden komen opnemen.
· Ze zeggen dat ze iets komen repareren, terwijl er volgens u niets kapot is.

Schoon rond het Jenny Plantsoen!
Bewoners en kinderen rond het Jenny plantsoen vinden het belangrijk dat mensen
afval op de juiste manier weggooien: thuis of op straat in de prullenbak. En hun
honden niet zomaar laten poepen op straat.
Om andere mensen hiervan bewust te maken maakten kinderen en ouders op 1 september foto’s van de vuile plekken in hun straat! Ook kregen zij van Boog en het
Handhavingteam uitleg over soorten afval en wat je er mee moet doen. De straat zag er
eigenlijk best netjes uit, maar er lag wel hondenpoep!
Op woensdag 15 september om 13.30 uur hangen de kinderen samen met Boog en
Zebra de kinderen hun foto’s op het Haags Hopje. Deze zijn twee weken op het Haags
Hopje te bezichtigen!
Op woensdag 29 september om 14.00 uur kunnen kinderen zien en ervaren hoe zwerfvuil en hondenpoep van straat wordt opgeruimd. Hoe werkt de hondenpoepzuiger? En
wat kan je als bewoner zelf doen om de straat schoon te houden?

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.

Vaak proberen oplichters u te overdonderen. Een van hen leidt u bijvoorbeeld af, terwijl
de andere snel het huis ingaat. Het komt ook voor dat iemand aan de voorkant aanbelt
en een handlanger via de achterdeur binnenkomt.
Wat kunt u doen om oplichting te voorkomen?
· Laat nooit iemand binnen, ook niet in de hal!
· Doe altijd de deur dicht als u bijvoorbeeld een glaasje water of iets anders gaat
halen.
· Wees altijd gezond wantrouwend. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen en goed opletten hoe ze eruit zien.
· Zielige kinderen wekken medelijden op en dat weten oplichters. Laat u niet afleiden
door smekende blikken of tranen en doe altijd de deur dicht als u wilt helpen.
· Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur
en vragen nooit naar pincodes of rekeningnummers.
· Iedereen is verplicht een legitimatie bij zich te hebben, dus ook meteropnemers of
reparateurs. Vraag er gerust naar. Let goed op: er zijn goede vervalsingen in de
handel! U kunt altijd even het bedrijf of instelling bellen. Zeg dat ook tegen degene
die aan uw deur staat. Iemand met een valse legitimatie zal dan snel weggaan. Als
hij of zij het identiteitsbewijs afgeeft, doe dan de deur dicht en bel het telefoonnummer op de legitimatie. Als u het niet vertrouwt, bel dan de politie op 0900-8844.
Bent u bestolen?
Doe dan altijd aangifte bij de politie. Zo krijgt de politie meer informatie over deze vorm
van criminaliteit. Daarmee kan de politie helpen om oplichting te voorkomen.

Actief meehelpen als vrijwilliger
bij De Groene Eland
Het bestuur heeft veel plannen maar die kunnen alleen gerealiseerd worden
door de inzet van actieve vrijwilligers. Wilt u actief meewerken aan een fijne
woonomgeving meldt u dan aan als vrijwilliger bij De Groene Eland.

Medebewoners
in vogelvlucht

Samen met u kijken wij dan waar u kunt gaan helpen: in een commissie, in het
bestuur, bij de winkeldienst of bij het Zeeheldenfestival, om maar wat te noemen.
Misschien heeft u een onderwerp dat u samen met anderen zou willen aanpakken. Laat het ons weten en wij bekijken gezamenlijk hoe wij u daarbij kunnen
helpen.

door Rick Finck

Bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a, telefoon: 3560410,
e-mail: info@groene-eland.nl, www.groene-eland.nl.

Naam: Dennis
Status: Gehuwd
W oonachtig in het zeeheldenkwartier:
20 jaar.

Straatfeest Bilderdijkstraat

Beroep:
Automonteur - Jongerenbegeleider.
W erkzaamheden:
Vroegtijdige schoolverlaters en moeilijk opvoedbare jongeren begeleiden met
monteurswerkzaamheden en allerhande essentiële sociale en praktische vaardigheden (o.a. te denken aan regelmaat en aangename sociale omgang).
Pluspunten van het zeeheldenkwartier:
1. Centrale ligging tussen alle stations, de snelweg, de zee, het strand en bos etc..
2. Prettig gemengd wat nationaliteiten betreft.
3. Veel familieleden wonen in het zeehelden-kwartier.
Minpunten van het zeeheldenkwartier:
1. Onduidelijke bewegwijzering
- verwarrende zwartgemaakte ‘haaientanden’
- geen drempels in kindrijke straten
- onduidelijke fietswaarschuwingen voor de automobilisten.
Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Het herzien en verbeteren/verduidelijken dus van de bewegwijzering.
Aanraadplek van het zeeheldenkwartier:
Mijn eigen huis.
Wil je tot slot als zhkw-representant nog iets kwijt aan je zhkw-genoten?
Houdt de sociale controle intact maar gun elkaar wel privacy.
W ij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele beleving neer te
leggen. Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar elandkrant@groene-eland.nl.

Op zaterdag 21 augustus heeft alweer het zevende straatfeest in de Bilderdijkstraat
plaatsgevonden. Dit jaar was het thema China. De straat was omgetoverd tot een extra
stuk China Town. Met een circus workshop , veel wierook, rode lampionnen, en heel
veel kroepoek en sambal werd het een pittig feestje. Op de ramen van de Bilderdijkstraat hingen posters waar eenieder zijn eigen chinese horoscoop kon nalezen en wat
voldoende stof tot discussie en hilariteit opleverde. Met hoedjes gevouwen van chinese
kranten deden de buurtgenoten het welbekende “petje op – petje af” spel, met vragen
over China. De elk jaar terugkerende springkussens maakte het feestje compleet.
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Terugblik
Zeeheldenfestival 2010

Foto’s: Shirien Joemmanbaks

Wat een mooi festival was het weer, dit jaar. Bij wijze van terugblik een korte impressie van drie van de 120 vrijwilligers, zij waren alledrie dagcoördinator. De zondag
ontbreekt in dit overzicht, maar ook dat was een zeer geslaagde dag, met een lekker
ontbijt en prachtige klassieke muziek waar veel buurtbewoners van hebben genoten.
Woensdag 30 juni en donderdag 1 juli
door Livia de Metz

Ik ben woensdag in alle vroegte al met het
festival bezig, maar dan als coördinator
publiciteit. Veel mediabelangstelling, zo
vlak voor het festival. Vrijwilligersontbijt,
allerlei klusjes, interviews en voordat ik het
weet staan de leerlingen van de Max
Velthuijsschool op het podium. Mooi festivalweer, lekker druk op het plein, een sfeer
als vanouds. Leuk om alle optredens die
ik bij het maken van het programmaboekje
al –tig keer door mijn hoofdredactionele
handen heb laten gaan nu in het echt te
zien. Burgemeester Jozias van Aartsen
spreekt in zijn openingstoespraak veel
waardering uit voor het festival en de vrijwilligers. Niet zomaar; hij heeft ons leren
kennen bij het burgerinitiatief dat ik in 2009
in gang zette, tegen de inhuur van security
en voor behoud inzet wijkagenten. Voorzitter Marius Kolff van De Groene Eland staat
naast hem te stralen op het podium. De
avond trekt als in een roes aan me voorbij.
Ik sla alarm als ik ontdek dat er vrijwel geen
materiaal is om het plein aan het eind van
de avond mee schoon te vegen. Er wordt
van alles geprobeerd, maar nee. Mag de
pret niet drukken. Maar laat wordt het wel,
op die manier.

gram, van de Portugees en van Menu
Thuis van Jeroen van Loon. Intussen is
het Haags kinderatelier met workshops
voor kinderen begonnen, al zit ook een
vader lekker te knutselen. Niet alle muziek
is naar mijn smaak, maar de sfeer is de
hele avond (weer) te gek en het mooie weer
maakt het helemaal goed! Na het optreden van Zorita ga ik om 11 uur vegen en ik
loop om middernacht uur moe maar voldaan naar huis.

Zaterdag 3 juli
Een valse start met verkeerd opgemaakte
dagflyers, waardoor 100 flyers verkeerd
werden gesneden. Na mijn komst op het
plein beklaagt een kraamhuurster zich terecht over dames die verkopen vanaf
kleedjes. De ‘stoute’ dames vertrekken
zonder veel ophef, nadat ik hen de situatie
heb uitgelegd. Een heerlijke pannenkoek
met spek en kaas van onze eigen broodjeskraam “De Vette Règgûh”. Gouden tijden, de crew heeft het er maar druk mee.
Het programma start met Bollywooddansers van dansschool Shi-Rag. Met name
de kleintjes zijn hartverwarmend. Zij kijken
constant voor goedkeuring naar hun
ouders, maar genieten vooral en dansen
vol overgave. Opnieuw veel straattheater.
De lucht betrekt, het regent zelfs bij het
optreden van De Verrukkelijke Vuilnismannen maar ze weten er een geweldige draai
aan te geven. Gelukkig klaart het weer op.
Het publiek danst op de Cubaanse klanken van Caoba & Christine en het swingt
en zingt mee met de Woodstreet Big Band
terwijl de prachtige Waternimfen met hun
vloeiende bewegingen op stelten veel bewondering oogsten. Na de hiphop van
BS80 draag ik de dagcoördinatie over aan
Marjon. Voor mij is het tijd om door te feesten en dat heb ik gedaan…

Vrijdag 2 juli

Kijk op www.zeeheldenfestival.nl voor nog
meer foto’s van het festival! En binnenkort
starten we met de voorbereidingen van
editie 2011... W il je meedoen? Laat dat dan
weten aan bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a, op werkdagen
geopend van 9.00-12.30 uur en dan bereikbaar op telefoonnummer 070 356 04
10. Mailen kan ook, naar
secretariaat@groene-eland.nl .

14.00 uur: Conny ruimt de resten van de
vrijwilligerslunch op en de lege kramen
worden weer gevuld met snoep, popcorn,
eten en drank.
15.00 uur: ook de ijscoman is weer gearriveerd, maar door de kwartfinale WK voetbal van Nederland tegen Braziliê blijft het
stil op het plein. Gelukkig is er aandachtig
publiek voor Donderelf, die zijn twee mooie
verhalen met harpmuziek begeleidt. Na de
2-1 overwinning wordt het rond 18.00 uur
druk en oranje op het plein. Het ruikt inmiddels heerlijk naar het eten van San-
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In het Jennyplantsoen vindt woensdagmiddag 15 september een topevenement voor
jong en oud plaats. Onder de vlag van ‘Haag Wonen Moves You’ is er dan namelijk een
spetterend buurtfeest waar sport-, dans- en kunsttalenten uit de wijk de kans krijgen
om hun kwaliteiten te tonen. Een muziekje, een hapje, een drankje en leuke activiteiten: kom langs en doe mee!
Het feest barst ’s middags om 14.00 uur los. Iedereen van 4 tot en met 12 jaar
kan voetballen of een dansclinic volgen. Uitleven op een springkussen en een spectaculaire bungyjump voor kids? Een ritje op een pony maken? Het kan allemaal! Blink jij uit
met schminken of tijdens één van de andere workshops en andere activiteiten? Dan win
je misschien wel een prijs!
Superfeest voor én door de buurt
Vanuit de blokhut worden de feestgangers van drankjes voorzien. Een aantal moeders
verzorgt heerlijke hapjes. De suikerspinkraam, zitjes en tenten staan klaar. En er is
goed weer besteld. Kortom: alle ingrediënten zijn woensdagmiddag 15 september aanwezig om er een superbuurtfeest van te maken.

Het buurtfeest is onder meer een beloning voor de inzet van de Jennykids en de Bon
Bonkids voor de wijk. Zij maken het Jennyplantsoen en het Bon Bonplein regelmatig
schoon en doen andere klusjes in de buurt. Maar natuurlijk zijn ook andere kinderen én
hun ouders van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

door Monique Mahieu

Ik maak de reeds voorbereide dagflyers af
bij De Groene Eland en neem ze mee naar
het Prins Hendrikplein om op te hangen.
Daar krijg ik consumptiebonnen om uit te
delen aan de vrijwilligers. Er word her en
der van alles voorbereid en de dames van
de kleding-, boeken- en speelgoedkramen
zijn ook al op hun post. Het mengpaneel
van de geluidstent blijkt kapot... Hans, Ria
en Eric wachten op een nieuw paneel dat
uit Rotterdam moet komen.

Topevenement voor sporten danstalent

‘Het wordt een succes’, belooft Caspar Stuyling van Doen Evenementen dan ook, ‘juist
omdat het buurtfeest voor én door bewoners wordt georganiseerd.’ Woningcorporatie
Haag W onen, Bureau De Brug en Doen Evenementen bieden weliswaar ondersteuning, maar vooral de feestgangers, verenigingen en vrijwilligers uit het Zeeheldenkwartier
dragen het feest.

Omdat ik op donderdag pas om 18.30 uur
aanwezig kan zijn, nemen Monique en
Ginny de eerste uren voor hun rekening. Ik
verwissel m’n nette pak en pumps bij
thuiskomst voor mijn knalrode festivaloutfit,
loop snel naar het plein en... ik snapte ook
al niet zo goed waarom deze act met grote
maskers “Het Leven is een Feest” heet.
Dat straalt er niet vanaf, dat Feest. Of ligt
dat aan mij? Maar gelijk hebben ze wel;
hier vanavond op het Prins Hendrikplein
is het leven een feest. Zelfs het vegen is
een feest, nu er genoeg bezems zijn.

door Elly van der Wansem

Haag Wonen Moves You in het Jennyplantsoen

Samen mét de wijk
Het buurtfeest op het Jennyplantsoen is tevens de vierde en laatste editie van Haag
Wonen Moves You van dit jaar. Doel van Haag Wonen Moves You is kinderen in de wijk
hun talent te laten ontdekken en ontwikkelen. Haag W onen sluit samen met producent
Doen Evenementen aan bij partijen, verenigingen en festivals in Haagse wijken. De
kinderen en hun buurtgenoten staan daarbij centraal. Zij ontmoeten elkaar en maken
het evenement steevast tot een feest. Kortom: neem een drankje, smikkel een hapje en
doe mee met leuke workshops en activiteiten.

Politie tevreden over
Zeeheldenfestival 2010
Het Zeeheldenfestival is voor de (wijk) agenten van Bureau Karnebeek dit jaar bijzonder goed verlopen. Dit buurtfeest, dat voor de 30e keer heeft plaatsgevonden, is een
groot succes geworden. Mede door de organisatie en de aanwezige wijkbewoners.
Een gemêleerd gezelschap van jeugdigen, buurtbewoners en daklozen. Iedereen liep
door elkaar en had plezier.
Vantevoren zijn duidelijke afspraken gemaakt over het nuttigen van alcohol en het veroorzaken van overlast. Het publiek op het Prins Hendrikplein heeft zich er keurig aan
gehouden. De muziek ging op tijd uit, na sluitingstijd ging de biertap dicht en praten de
mensen nog na onder het genot van het laatste drankje. Er zijn door de politie geen
aanhoudingen verricht of bekeuringen uitgedeeld voor wildplassen of openbare dronkenschap. Nogmaals een groot compliment voor alle Helden op dit Festival!
Hans Plat, Politie Haaglanden, Bureau Karnebeek.

Nieuwe vestiging kinderopvang Catalpa
In de voormalige garage aan de Veenkade tussen de Westerbaenstraat en de Hemsterhuisstraat komt een nieuw kinderdagverblijf van Catalpa. Het pand wordt nu nog grondig verbouwd maar zal eind dit jaar open gaan. Het kinderdagverblijf krijgt een achteruitgang naar kinderboerderij ’t Beestenspul.

Elandkrant

Kinderatelier
´Eten uit de Kunst´
Kinderatelier ´Eten uit de Kunst´ is opgericht door Marjolein de Heus en Yvon Innemée.
Wij ontwerpen en verzorgen lessenreeksen waarin voeding de bron is om te creëren. Eten is zowel een dagelijkse activiteit als een inspiratiebron voor de beeldende
kunst. Dat is de basis die wij gebruiken voor de lessen in het onderwijs en in de
weekactiviteit tijdens de zomervakantie. Op creatieve wijze worden kinderen in deze
week bewust van voeding. Daarnaast worden ook cursussen en workshops gegeven waarin voeding niet centraal staat. Tijdens de cursus geven we, gezien onze kijk
op voeding, verantwoorde versnaperingen die we -met wie daar zin in heeft- met de
kinderen maken tijdens het schilderen, tekenen en knutselen.
Het kinderatelier is kleinschalig en huiselijk van opzet en biedt daarom ook maar ruimte
aan maximaal acht kinderen. Op de parterre van het 19e eeuwse herenhuis leren kinderen werken met diverse teken- en schildertechnieken. Zij kunnen kiezen uit onderwerpen als o.a.: ruimtelijke schilderijen (kijkkastjes), animaties, schilderen naar waarneming of naar aanleiding van verhalen. Deze woensdagmiddagcursus bestaat uit vijf
lessen en worden tijdens de schoolweken gegeven. W ij hopen in deze maanden de
eerste artiestjes te mogen ontvangen om mooie en leuke dingen te maken. Voor de
allerkleinsten van ongeveer drie jaar is het atelier altijd open op vrijdagochtend tussen
10.00 - 12.00 uur voor een eenmalige workshop; opa, oma of oppas zijn welkom.

Petra’s opmerkelijke zaken:
Kinderboekwinkel
“Alice in Wonderland”
door Petra Reijrink

Alice in Wonderland is al 21 jaar een bekend gezicht in de Piet Heinstraat. De eigenaresse van winkel koos deze naam door haar studie Engels èn haar fascinatie als
kind voor dit mooie en geheimzinnige boek. Leeftijdgericht advies geven (ook schoolbibliotheken en instellingen die met jeugdboeken werken) en het organiseren van
diverse activiteiten rond Nationale Voorleesdagen, de Kikkerdagen, Annie M.G.
Schmidt-week zijn een reeks van activiteiten die de winkel kenmerken. En natuurlijk
een groot aanbod met prachtige boeken voor jeugdige lezers.
Alice in Wonderland heeft een schrijver en een aantal illustratoren geadopteerd: Marije
Tolman, Gerdien van der Linden, Annette Fienieg en Koos Meinderts. Hun werk wordt
speciaal onder de aandacht gebracht voor klanten door bijzondere presentaties van de
nieuwe boeken en een bijbehorende mooie etalage. Bijzonder versnoemenswaardig is
dat Zeeheldenkwartier bewoner Marije Tolman samen met haar vader, beeldend kunstenaar Ronald Tolman, de Gouden Penseel heeft gewonnen voor het prentenboek De
Boomhut!

In het kader van kinderfeestjes kunnen
door het atelier kunstzinnige activiteiten
worden georganiseerd. De invulling hiervan kan in overleg met de ouders worden
afgesproken.
Op de website van het atelier kunt aan de
hand van meer informatie en foto´s een
indruk opdoen van onze activiteiten.
www.etenuitdekunst.nl
U bent ook van harte welkom op de woensdagmiddag of vrijdagochtend binnen te lopen. Uw kind inschrijven kan op elk moment, telefonisch of per e-mail. ´Eten uit de kunst´, Bazarstraat 48, 2518 AK Den Haag,
tel.nr. 06 40 7076 03, email: etenuitdekunst@xs4all.nl.

Kinderboerderij Het Beestenspul
In de Tivolistraat, tussen de Hemsterhuisstraat en de Westerbaenstraat, ligt kinderboerderij ‘Het Beestenspul’. Naast de dieren, zoals geiten,
schapen, konijnen, kippen, eenden en een hangbuikzwijn, zijn er ook speeltoestellen en picknicktafels.
Voor veel wijkbewoners is dit een rustige plek in de
buurt. Ze kunnen daar genieten van de tuin en de dieren. Bewoners, die net in het zeeheldenkwartier zijn
komen wonen, weten vaak niet van het bestaan van
deze leuke kindertrekpleister in de wijk af.
De kinderboerderij is dagelijks geopend van 9.00 tot
17.00 uur. Op woensdagmiddag zijn er kinderactiviteiten
van 14.00 - 16.00 uur.

Opening nieuwe exposities
Galerie Ariana - Vondelstraat 20
Zondag 12 september om 15.00 uur
Opening van de tentoonstelling met werk van Susanne Maris en Monique Polman
door Jan W illem Maris, beeldend kunstenaar.
Duur van de tentoonstelling van 8 september t/m 9 oktober 2010.
www.galerieariana.nl
Arte Sin Limites Gallery - Anna Paulownastraat 71
Zondag 3 oktober om 16.00 uur
Opening van de expositie met olieverven van Nicole Carvajal: De Chileense “Frida
Kahlo”! Melanie Schultz (bewonderaarster van ‘t werk van de kunstenaar) opent de
expositie. Duur van de expositie van 3 oktober tot 13 december.
www.artesinlimites.eu

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober
Het verbeelden van verhalen staat centraal in de Kinderboekenweek 2010. Dit onder het
motto: De Grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in kinderboeken. Illustraties hebben
veel boekenhelden een gezicht gegeven. Beroemde voorbeelden zijn Kikker, Floddertje,
Dolfje Weerwolfje en Asterix & Obelix.
Van oudsher is er in de kinderliteratuur een grote rol weggelegd voor illustraties. Beelden voegen een extra dimensie toe aan de tekst en geven en prikkelen de fantasie van
kinderen. Vooral bij prentenboeken werken de auteur en illustrator nauw samen. In
sommige kinderboeken spreken de beelden zo voor zich dat ze het verhaal zelf vertellen.
Programma
Kinderboekwinkel “Alice in W onderland”
schenkt met het volgende programma aandacht aan de Kinderboekenweek:
Woensdag 6 oktober
Ik teken wat ik zing: een bloem, een dier,
een ding. Liedjesprogramma van verhalenvertelster Ineke Seriese
Aanvang 14.30. Leeftijd 3 +
Zaterdag 9 oktober
Koos Meinderts, Annette Fienieg & Marije
Tolman Een schrijver, twee tekenaars.
Over De boomhut, De man in de wolken
en nog veel meer. Kom tekenen en luisteren naar deze drie bijzondere kunstenaars.
Aanvang 14.30 uur. Leeftijd 4 t/m 8 jaar.
Woensdag 13 oktober
Noord Marskramer: Interactieve vertelvoorstelling van Astrid Hamel.
Aanvang 14.30 uur. Leeftijd 7 t/m 12 jaar.

Sterilisatieactie Kattenzorg
Van zaterdag 25 september tot en met zaterdag 9 oktober organiseert Vereniging
Kattenzorg weer een sterilisatie- en castratieactie om zo een overschot aan jonge,
ongewenste katten te voorkomen. Kattenbezitters die hun huisdier willen laten helpen, kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de vereniging.
Zij kunnen zich tijdens de actieperiode op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur aanmelden via 070-3457985. Uitsluitend op de drie zaterdagen tijdens de actie kan men
zich ook laten registreren in de Kattenzorgwinkel aan het Copernicusplein 11, Den
Haag (open van 12.00 tot 16.00 uur).
Chippen
In combinatie met sterilisatie of castratie
kan men de kat ook laten chippen, waarvoor eveneens een vergoeding wordt gegeven. De vergoeding kan voor leden van
Kattenzorg oplopen tot € 60,— voor een
sterilisatie.

Susanne Maris

Nicole Carvajal

Informatie over voorwaarden, procedure
en hoogte van de vergoedingen is te vinden op www.kattenzorg-denhaag.nl of
wordt tijdens de actie telefonisch of in de
winkel verstrekt.
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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,

“Winterweekenden”

Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

In het najaar worden er op 4 zondagen weer cultureel-culinaire
zondagmiddagbijeenkomsten georganiseerd in WDC De Heldenhoek en ’t Klokhuis. De optredens worden afgesloten met een maaltijd. De verkoop van toegangsbewijzen start twee weken tevoren.
De programma’s beginnen om 14.30 uur en duren tot circa 17.30 uur.
De plaatsbewijzen kosten € 5,00 (Ooievaarspas: € 3,50). De maaltijd
is hierbij inbegrepen. Vervoer met de wijkbus is mogelijk. Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar bij WDC “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
tel. 424 81 15 en het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.
10 oktober een internationaal dansprogramma in De Heldenhoek
Optreden van de folkloristische dansgroep BALUTA met muziekgroep
“MISTA”.
MISTA >

24 oktober
gitaarduo in Het Klokhuis
Optreden van “Ton en Paul” met
zestiger - en zeventigerjaren muziek.

Maaltijd 55+
Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Heldenhoek voor € 4,-- 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 wij k- en
dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88.

14 november toneelvereniging
Odia in De Heldenhoek
ODIA voert een blijspel op.
28 november zangduo met nostalgische liedjes in De Heldenhoek
Hans Ruitenberg en Norma de Jong brengen nostalgische liedjes,
met name van Speenhoff, ten gehore.

Koempoelan
in Het Klokhuis
Het programma van de Koempoelan, de Indische middagen, die voor
iedere belangstellende toegankelijk zijn, is voor het najaar bijna
rond. Het belooft weer een boeiende reeks bijeenkomsten te worden. Het programma ziet er als volgt uit:
8 september: Leni Tomson, doet helderziende waarnemingen.
13 oktober: Frank van den Berge geeft een dialezing over zijn fietsavonturen in Sulawesi.
10 november: Yvonne Keuls, schrijfster, zal vertellen over haar Indische achtergrond.
8 december: W ieteke van Dort met liedjes en verhalen.
De Koempoelan wordt als vanouds gehouden in Het Klokhuis,
Celebesstraat 4, tel. 350 35 11. De Koempoelan duurt van 14.00 tot
16.00 uur. De entree bedraagt € 2,50. Vooraf aanmelden is niet nodig.
U kunt weer heerlijke djadjan kopen!

De
Telefooncirkel
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 ochtend gestart door een vrijwillige
medewerker tussen 9.00 en 9.30
uur. De laatste deelnemer belt
de vrijwillige medewerker. Zo is
de cirkel rond.
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, telefoon
3024250.

Yoga

Maaltijd 55+

Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand / € 3,- met Ooievaarspas
Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

Handwerken 55+ Dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Kosten: gratis
Tekenen en
schilderen

Maandag van 13.00 - 15.00 uur
Kosten: € 15,- per maand

Yoga

Maandag van 9.00 - 10.00 uur
Kosten: € 10.- per maand / € 8,- met Ooievaarspas

Bingo

Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen

Woensdag vanaf 12.00 uur Kosten: gratis

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, 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, telefoon 424 81 15.

Pannenkoeken

Elke 3 zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

De ontmoetingsruimte van Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00
uur. Aan het buffet zijn koffie, thee en diverse versnaperingen verkrijgbaar.
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In de ontmoetingsruimte van
De Heldenhoek kunt op werkdagen
van 8.30 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse belegde broodjes.

REAKT Vriendendienst
is op zoek naar maatjes
REAKT Vriendendienst is op zoek naar maatjes voor mensen met
een psychiatrische en/of psychosociale achtergrond. Door samen
leuke dingen te doen en de stap naar buiten te maken, kan eenzaamheid worden voorkomen of doorbroken.
Werkwijze
Vriendendienst kijkt heel zorgvuldig of mensen ook daadwerkelijk bij
elkaar passen. Niet alleen wat betreft interesses maar ook qua persoonlijkheid. Niet iedereen kan immers elkaars vriend zijn. Als Vriendendienst denkt dat er een goede match is tussen vrijwilliger en een
deelnemer, worden ze samen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Alleen als beide partijen het leuk vinden een vriendschap
aan te gaan, worden er onderlinge afspraken gemaakt over de te
ondernemen activiteiten, waarbij de nadruk ligt op de ‘gezonde’ kant
van de deelnemer.
Begeleiding
Tijdens bijeenkomsten wordt vrijwilligers het een en ander over de
omgang met mensen met psychiatrische problemen en de verschillende ziektebeelden verteld. Ook komen onderwerpen als grenzen
stellen en wederzijdse verwachtingen aan de orde. Verder zijn er regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten, waar meer informatie over de
geestelijke gezondheidszorg wordt gegeven, en waar ervaringen met
elkaar gedeeld kunnen worden.

Heeft u een sociaal hart, interesse in de medemens en vooral veel
enthousiasme om iemand weer op weg te helpen, dan komt REAKT
Vriendendienst Den Haag graag met u in contact.
Interesse? Neem dan contact op met Aat Nijs of Jet van Riel van
REAKT Vriendendienst Den Haag, (070) 3084080, of stuur een mail
naar vriendendienstdenhaag@reakt.nl.
Meer informatie staat op www.reaktvriendendienst.nl

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40
Een voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar.
4 dagdelen spelen met leuk-leermateriaal, veel aandacht voor
taalontwikkeling geschikt voor deze leeftijd. De overgang naar
groep 1 op de basisschool gaat dan als vanzelf.

Afslankclub EGA Woensdag vanaf 18.30 - 20.30 uur
e

Voor het buffet in de ontmoetingsruimte is De Heldenhoek op zoek
naar mensen die als gastvrouw of gastheer willen werken. W anneer
u dit wat lijkt, kunt u contact opnemen met Astrid Evertsen, telefoon
424 81 15 of Joyce Kalka, telefoon 06-46746609.

Ook heeft de coördinator Vriendendienst regelmatig een gesprek met
zowel de vrijwilliger als de deelnemer. Vrijwilligers zijn tijdens activiteiten W A-verzekerd en ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer.

De Heldenhoek
Activiteiten 2010
Gymnastiek 55+

Wijk- en dienstencentrum
De Heldenhoek zoekt
gastvrouw/gastheer

Tekenen en schilderen iedere
maandag in De Heldenhoek van
13.30 tot 15.30 uur.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

Ook is er ‘Samenspel’ op de woensdagochtend van 08.30 tot
10.30 uur. Samenspel is een speel- en leerprogramma voor
ouders en verzorgers en kind.
Voor meer informatie bel 06-30577257 of 070-30655010
Iedereen is welkom!

