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Winkelier ben je niet alleen
Het Zeeheldenkwartier BIZ-plan
Alle ondernemers/winkeliers in onze wijk buigen zich dezer dagen over de BIZ, wat
staat voor BedrijvenInvesteringsZone. Hen wordt gevraagd te stemmen over een
zeer volwaardige opvolger van de Ondernemersvereniging De Zeehelden, een vereniging met op dit ogenblik zestig betalende leden die de kar trekt voor alle ondernemersactiviteiten in de wijk. De ondernemersvereniging wil een BIZ worden.
Wat is BIZ
Een BedrijvenInvesteringsZone is gebaseerd op verplichte deelname van alle in
ons geval 220 ondernemingen in de winkelstraten Prins Hendrikstraat, Prins
Hendrikplein, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat en Piet Heinplein. Bij zo’n BIZ neemt
de gemeente de inning
van de jaarlijkse eenmalige bij drage van alle
leden voor haar rekening, zodat niet zoals
nu voor zowel de vaste
bijdrage als steeds
extra per activiteit geld
moet worden opgehaald.
De verplichting tot deelname is gestoeld
op de Experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (BIZ), die in 2009 in werking is
getreden voor heel Nederland, om alle ondernemers in een bepaald winkelgebied
daadwerkelijk en effectief te betrekken bij
hun straat.Elke BIZ heeft zijn eigen bestuur
dat net als nu bij de vereniging door de
leden wordt benoemd en dat samen met
de leden het eigen beleid bepaalt.
Winkelier ben je niet alleen,
maar ben je met elkaar
BarryCarli, waarnememd voorzitter benadrukt dat door de BIZ ook de betrokkenheid bij de straat vergroot wordt. Goede
ondernemers zijn altijd druk en hebben
weinig tijd om iets extra’s voor de straat te
doen. Dan is het voor de ondernemersvereniging erg vervelend om achter de contributie aan te sjouwen. Het verschil tussen georganiseerd zijn via een ondernemersvereniging of via een BIZ, is dat de
ondernemersvereniging alles zelf moest
regelen tot en met de pet rondgaan voor
de contributie en bij de BIZ hoeft dat niet
meer en doet de gemeente de financiële
administratie. Het Zeeheldenkwartier is
voor ons de mooiste wijk in Den Haag,
maar er zijn in de afgelopen tijd aardig wat
winkels vertrokken en ook weer bijgekomen. De samenwerking moet voortdurend
versterkt worden. De BIZ draagt daaraan
bij.

Niet meer met de pet rond
Ondernemer Edwin Pelser is één van de
ondernemers die de afgelopen tijd druk
is geweest met de voorbereidingen voor
onze BIZ. “Wij willen met het BIZ-geld de
bestaande activiteiten zoals de Strooptocht
kunnen continueren. Zonder de BIZ moeten wij altijd met de pet rond en weten wij
niet of een evenement doorgang kan vinden.” Marike Cazemier, ook onderneemster in de Piet Heinstraat valt hem bij. “Het
is niet eenvoudig om de Pure Markt te organiseren en geen geld te hebben voor
promotie. Het doel is om veel mensen
naar je straat toe te halen voor alle winkeliers die hier zitten, maar hoe doe je dat
zonder budget?” Kees Knaap, ondernemer
in de Prins Hendrikstraat, één van de organisatoren van de Home Made Market die
enkele weken geleden gehouden werd,
weet zeker dat als er budget is, de evenementen in het Zeeheldenkwartier uitgebreid kunnen worden.
Larry de Jager, penningmeester van de
huidige ondernemersvereniging wil wel
naar een BIZ: “De leden hebben de vereniging altijd gesteund . Maar de kosten van
bijvoorbeeld feestverlichting en bloembakken zijn hoog. Als straks iedereen meebetaalt aan de investeringen waar de hele
straat van profiteert, biedt dit meer mogelijkheden voor de toekomst.”
Er zijn al tien BIZzen in Den Haag
Op dit ogenblik functioneren er in Den
Haag al zo’n tien BIZzen: 3 met ingang van
2010, waaronder bijvoorbeeld de Keizerstraat; 7 vanaf januari van dit jaar, waaronder W eimarstraat en Hofkwartier; 4 gaan
starten in januari 2012, waaronder de
Frederik Hendriklaan.
Het Zeeheldenkwartier zit in de laatste
ronde van het traject: Tenminste de helft
van onze ondernemers, 110 dus, moeten
hun stem uitbrengen en daarvan moet
tweederde deel voor de BIZ stemmen. Op
18 november 2011 sluit de stemming,
waarna alle stemmen worden geteld en
duidelijk wordt of er ja of nee een BIZ komt
in het Zeeheldenkwartier.

22 november
Bewonersbijeenkomst
Buurtsignaal Zeeheldenkwartier
Buurtsignaal: bewoners betrekken bij veiligheidsbeleid
Op donderdag 13 oktober is de aanpak Buurtsignaal van start gegaan binnen het
Zeeheldenkwartier. Buurtsignaal is een initiatief van gemeente Den Haag,
woningbouwvereniging Haag Wonen, politiebureau Karnebeek, ondernemersvereniging De Zeehelden en bewonersorganisatie De Groene Eland.
Het doel van Buurtsignaal is om buurtbewoners te betrekken bij het lokale veiligheidsbeleid. Dit beleid wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de bewoners, die
aangeven welke problemen voor hen prioriteit hebben. Door het houden van interviews
met bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden uit de wijk, worden bewoners actief betrokken bij het organiseren van zijn of haar eigen veiligheid.
Op dinsdagavond 22 november om 20.00 uur worden de resultaten van de interviews
met wijkbewoners gepresenteerd in wijkcentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88. W e
vragen zoveel mogelijk wijkbewoners van het Zeeheldenkwartier aanwezig te zijn bij de
bewonersbijeenkomst, zodat we u ook kunnen uitnodigen actief mee te denken over
oplossingen. Zet de datum vast in uw agenda! U kunt zich ook aanmelden door een mail
te sturen naar bur.karnebeek@haaglanden.politie.nl
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De Prins Hendrikstraat zal een van de winkelstraten in het Zeeheldenkwartier zijn waarvoor de
Bedrijven Investerings Zone gaat gelden, als de ondernemers voor het BIZ-plan stemmen.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
Het Zeeheldenkwartier bruist als nooit te voren. In de Piet Heinstraat is Marius voor
de derde keer bekroond tot wijnspeciaalzaak van het jaar en zijn maar liefs vier
nieuwe winkels geopend. In de Prins Hendrikstraat zijn ze bij bakkerij Maxima druk
bezig met de herbouw, is de COOP flink uitgebreid en zijn ook diverse nieuwe winkels
geopend. In tijden waarin overal winkels verdwijnen is dit een goed teken en het
bewijs dat het Zeeheldenkwartier economisch in de lift zit.
De handtekeningenactie voor de Zeeheldentuin en het behoud van BBOZ hebben beide een enorme response gehad
wat voor mij het bewijs is dat de bewoners van het Zeeheldenkwartier zich ook
echt met onze wijk verbonden voelen. Deze
positieve ontwikkelingen wil De Groene
Eland graag versterken, ondanks de bezuinigingen waar we volgend jaar mee
geconfronteerd zullen worden.
Per 1 september heeft het bestuur van De
Groene Eland grote veranderingen ondergaan. De oude voorzitter, Marius Kolff, en
het bestuurslid Marlene van Noort hebben
hun functies neergelegd. Hierbij wil ik hun
heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze
en belangeloze inzet voor De Groene
Eland. Met groot genoegen kan ik melden
dat we drie nieuwe bestuursleden hebben
mogen verwelkomen: Ewoud den Haas,
Pieter van Toor en Mascha van Bergenhenegouwen. Samen met Thomas van
Oortmerssen, Erik Pardon en ondergetekende vormen wij het nieuwe bestuur.

Hierbij krij gen wij ondersteuning van
Marjon Rijnders, Bianca Albers en tot december 2011 van Marius Kollf.
Dit vernieuwde en enthousiaste team heeft
voor 2012 een aantal projecten en speerpunten bedacht waarvan wij denken dat
we inderdaad een positieve bijdrage kunnen leveren voor het Zeeheldenkwartier.
Alleen wij kunnen dat niet alleen, we hebben uw steun en hulp hard nodig. De
Groene Eland is
tenslotte een
vrijwillersorganisatie voor en door bewoners van het Zeeheldenkwartier dus zijn
er zaken waarvan u denkt, dat kan verbeterd worden of dat zou een leuk initiatief
zijn, kom naar de j aarlij kse Elandvergadering die dit jaar plaats vindt op 15
november. Op deze vergadering legt De
Groene Eland verantwoording af naar de
bewoners en bespreekt zij de plannen voor
komend jaar. Waarbij we graag uw mening en ideeën willen horen.
Ludo Geukers, voorzitter.

Uitnodiging Elandvergadering
Maandag 14 november in De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.
(De zaal is open vanaf 19.00 uur)
De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop het bestuur van
Bewonersorganisatie De Groene Eland de activiteiten van het afgelopen jaar met
de aanwezigen bespreekt. Samen met hen worden ook de plannen voor het komende jaar besproken. Het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland
nodigt u uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.
Agenda
19.30 uur
19.45 uur
20.15 uur
20.30 uur

Opening en terugblik afgelopen jaar
Financiën De Groene Eland
Pauze
Plannen voor 2011
ideeën van het bestuur en suggesties van de aanwezigen.
21.15 uur Afsluiting
Aansluitend gezellig napraten onder genot van een drankje.

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?

Afscheid van
Antonio Troiano

Scheuren door
werkzaamheden
Veenkade

door Reinout Barth

Dat kan via e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats
voor het maken van een parkeergarage onder de Veenkade. Er
worden nu kabels omgelegd zodat ruimte ontstaat om de parkeergarage uit te graven. Maar nu al zijn er scheuren ontstaan in het
pand op de hoek Veenkade/Toussaintkade.
Ronald van der Horst, de eigenaar van de antiekwinkel in het hoekpand: “Vorig jaar zijn er voor de winkel pollers geplaatst in het kader
van het VCP. Die gaan maar een meter diep, maar toen al ontstond er
een flinke scheur in de muur. De aannemer heeft er de kast voor de
bediening voor gezet, zodat we het pas later in de gaten kregen. En nu
zijn er al wat flinke scheuren bijgekomen.” Ronald wijst vervolgens
verschillende scheuren aan die door de huidige werkzaamheden zouden zijn ontstaan.

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,
2513 GV Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

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.
e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, buurtcultuur, wonen en werken.
De Groene Eland bestaat uit allerlei groepen en commissies van
bewoners die meewerken om de
buurt gezelliger, mooier, leefbaarder te maken en te houden. Wilt u
meer informatie over de werkgroepen of zich bij een van de
werkgroepen aansluiten? Neem
dan contact op met De Groene
Eland.
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Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410
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Antonio voor de etalage van zijn zaak.

Samen met klanten, buurtbewoners, ondernemers en familie heeft
kleermaker Antonio Troiano zaterdag 17 september met een gezellige receptie afscheid genomen van zijn zaak.
Antonio Troiano, die als jongen in Italie bij een kleermaker in opleiding was, begon zijn loopbaan bij Spalton en Maas, een vooraanstaande kleermakerij, destijds gevestigd aan de Denneweg in Den
Haag. Hier leerde hij maatpakken maken en vervolmaakte hij zijn
vaardigheden als kledinghersteller. In 1974 opende hij zijn eigen winkel op 55A in de Piet Heinstraat.
Zevenendertig jaar lang stond Antonio hier met raad en draad voor
iedereen klaar. Voor het vakkundig innemen en uitleggen en repareren van kleding was hij al die jaren een vertrouwd adres. Troiano is
een icoon, dat kan je zeggen van iemand die vier decennia lang vakmanschap vertegenwoordigt, en met zijn winkel een onderdeel is van
de geschiedenis van de straat. Nu is hij 75 jaar en heeft hij twee
goede opvolgers gevonden. Christina en Tiziana gaan zijn cleaning
en reparatieshop onder de naam “La Sartoria” voortzetten.
W ie de afscheidsreceptie gemist heeft, kan nog even bij de nieuwe
shop binnenlopen. Grote kans dat je Antonio daar nog tegenkomt.
Carla van Beers, www.pietheinstraat.nl

Stoep
Anna Paulownastraat
levensgevaarlijk
Het is al jaren een probleem, dat zich overal in de stad voordoet: het
fietsen op de stoep. Maar bij sommige straten is het schering en
inslag zoals in de Anna Paulownastraat.
Door de drukte en het eenrichtingsverkeer (ook voor fietsen!) in de
Anna Paulownastraat verplaatsen de fietsers zich vanaf het Piet Heinplein richting Scheveningen over de stoep. Voor de bewoners aldaar
betekent dit, dat zij eraan moeten denken, dat ze bij het openen van
hun voordeur eerst voorzichtig om het hoekje moeten kijken alvorens
zij uit huis kunnen stappen.
Levensgevaarlijk! Terwijl je prima in de naastgelegen straten: de De
Ruijterstraat of de Trompstraat richting Scheveningen kunt fietsen.
Voorkom levensgevaarlijke situaties en rij dus dat kleine stukje om!

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 12 november trekt Sinterklaas en zijn Pieten, na aankomst in de haven van Scheveningen, met een stoet van praalwagens en muziek, via het Zeeheldenkwartier, naar het centrum van Den Haag.
Dit jaar wordt door Ondernemersvereniging De Zeehelden een
leuke kleurplaatwedstrijd georganiseerd waarin de winkelstraten
en haar ondernemers in de wijk
centraal staan. Voor kinderen in
de leeftijd 2 t/m 8 jaar zijn er mooie
en leuke prijzen te winnen.
De kleurplaten worden tijdens de optocht door het Zeeheldenkwartier
uitgedeeld. Deze kunnen bij een aantal leden van Ondernemersvereniging De Zeehelden weer worden ingeleverd. Informatie over de
route en tijden: www.sinterklaasindenhaag.nl.

Door de werkzaamheden zijn er scheuren ontstaan in het pand op de hoek
van de Veenkade en Toussaintkade.

De gemeente is inmiddels poolshoogte komen nemen. Ze hebben
een inventarisatie gemaakt en foto’s genomen van de scheuren. Joop
Kwak van de gemeente “W e weten dat er zeer kwetsbare panden
staan aan de Veenkade. Dit is er een van. Het is niet duidelijk of de
scheuren in het pand door de voorbereidende werkzaamheden veroorzaakt zijn. Er zijn tot nu toe slechts wat kabels verlegd. We hebben
de staat van het pand nauwkeurig in kaart gebracht en houden het
gedurende het project in de gaten. Op dit moment onderzoeken we of
er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om kwetsbare panden extra te ondersteunen voordat de echte werkzaamheden
beginnen.”
Voorbereidende werkzaamheden bijna afgerond
De gemeente verwacht half november klaar te zijn met de voorbereidende werkzaamheden. De Noordwal gaat dan weer open voor het
verkeer dat het centrum verlaat. De Veenkade wordt weer met de pollers
afgesloten, zoals dat een half jaar geleden ook zo was. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd en de bouwvergunning wordt afgegeven, zal het verwijderen van de overkluizing over de gracht en de
bouw van de parkeergarage in april 2012 starten.
Begin november organiseert de gemeente een informatie-avond voor
omwonenden. Daar worden de plannen gepresenteerd en kunnen
geïnteresseerden vragen stellen. Omwonenden ontvangen hierover
een brief. Kijk voor meer informatie van de gemeent over dit project op
www.denhaag.nl/veenkade.

Zeeheldentheater
Het Zeeheldentheater in de Trompstraat 342 is het duurzaamste
theater in Den Haag en gevestigd in het zeeheldenkwartier. Het Zeeheldentheater is een zeer toegankelijk, sfeervol en duurzaam theater in het aantrekkelijke Zeeheldenkwartier met voorstellingen voor
jong en oud. Er worden ook musical-, dans- en yogalessen gegeven. En is zeer geschikt om te huren.
Het Zeeheldentheater is ook het huis van de theatergroep Briza die op
dit moment twee hele leuke jeugdvoorstellingen speelt, Madame Curie
& het geheim van de Sidderende Straal en Het Lelijke Eendje, twee
betoverende en leerzame voorstellingen.
Dus als je op een leuke manier
je verjaardag wil vieren, zelf een
feestje wil geven of gewoon een
van de leuke voorstellingen wil
bijwonen. Kom dan nu naar Het
Zeeheldentheater en laat je verbijsteren!
Kij k voor meer informatie op:
www.briza.nl of
www.zeeheldentheater.nl
Of bel naar: 070 - 3992222 of
3654040.
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Zienswijze Groene Eland
op bestemmingsplan
Noordwal - Veenkade

Bijeenkomst
Tasmanstraat alarmerend,
buurtbewoners geschokt

Bewonersorganisatie De Groene Eland heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Noordwal-Veenkade. Het doel van het bestemmingsplan NoordwalVeenkade is het mogelijk maken van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en het verwijderen van de overkluizing ter plaatse. Gezien de extra risico’s die
de bouw van de VAB (Volautomatische AutoBerging) met zich meebrengt voor de
historische omgeving, de financiële risico’s die het met zich mee brengt en op grond
van voortschrijdend inzicht in deze tijd van grote bezuinigingen, lijkt het De Groene
Eland beter om het plan voor een VAB de reguliere weg van een omgevingsvergunning
te laten doorlopen en hiervoor geen bouwvlak op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan.

Bewoners van het Zeeheldenkwartier hebben teleurgesteld en boos gereageerd op
de bijeenkomst van Haag Wonen over de Tasmanstraat. De woningbouwcorporatie
presenteerde de plannen voor het laatste stukje open gebied in het Zeeheldenkwartier.
Wat blijkt? Alle resterende grote bomen op
het terrein worden gekapt, er komen wel
degelijk galerijflats en zowel bewoners van
de Van Speykstraat als de Prins Hendrikstraat hebben straks te maken met inkijk
in hun tuinen, slaapkamers en woonkamers.

Ter onderbouwing hiervan wordt aangedragen:
• De elders in de stad gerealiseerde parkeerplekken, uitkwamen op een bedrag van
rond de € 10.000 per parkeerplaats. De in de VAB te realiseren plaatsen komen uit op
ongeveer € 62.500 per plaats, kostenverhogingen hierin niet meegerekend.
(€ 10.000.000 voor 160 plaatsen). Waarvan slechts de helft voor de doelgroep (bewoners).
• De VAB wordt bekostigd uit de publieke middelen en moeten voldoen aan de eisen
van proportionaliteit en doelmatigheid. Als een bouwwerk, dat gefinancierd wordt uit
de publieke middelen, niet voldoet aan de eis van proportionaliteit en doelmatigheid
dan kan het beschouwd worden als niet uitvoerbaar en kan het om die reden niet
opgenomen worden in het bestemmingsplan. Ook als de gepresenteerde financiële
onderbouwing van het onderhavige beoogde bouwwerk niet deugt kan het gezien
worden als niet uitvoerbaar en dient het niet te worden opgenomen in dit bestemmingsplan. Ook het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.
• Het haalbaarheidsonderzoek voor de VAB is gebaseerd op verkeerde aannames en
achterhaalde gegevens, want hoe verhoudt dit zich nu tot bijvoorbeeld het project
‘Uniformering Parkeerregeling Centrum’. Maar ook was er ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek geen enkele ervaring met de uitwerking van het Verkeers Circulatie Plan en de herinrichting van de Elandstraat.
• Door nu toe te staan dat er een VAB gebouwd wordt vervalt volledig de mogelijkheid
van een verblijfgebied met terrassen voor de aanpalende horeca die daar nu ook al
terrassen exploiteert. De toenmalig aangeboden fantastische sfeer aan het water is
volkomen verdwenen en opgeofferd aan de toegang tot de VAB. Er is sprake van het
plaatsen van 2 terrasboten, terwijl er 3 horeca-ondernemers zijn gevestigd. De toestemming voor terrasboten komt van het Hoogheemraadschap; het is nog maar de
vraag of deze hiervoor vergunning zal verlenen.
• De effecten van het parkeerverkeer op de doorstroming van het verkeer op de Noordwal en de milieueffecten (luchtkwaliteit), op beide kades zijn niet onderzocht. Aan de
hand van de genoemde tijden is filevorming te verwachten hetgeen effect heeft zowel
op het milieu als op de doorstroming van het verkeer, inclusief het openbaar vervoer,
op de kruising met de Torenstraat.

Het meest verbolgen toonden de bewoners zich over het totaal gebrek aan inspraak voor bewoners. Haag W onen liet
in diverse gesprekken met bewoners blijken dat ze willen vasthouden aan het voorlopig ontwerp.

De Groene Eland is van mening dat het bouwwerk genoemd als Volautomatische
Autoberging (VAB) niet aan de eisen voldoet om opgenomen te kunnen worden in dit
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient zich te beperken tot de verwijdering van
de overkluizing en de daarbij behorende bouw van de bruggen.

Meehelpen aan de veiligheid in uw woonomgeving?

Het Zeeheldenkwartier
gaat voor duurzaamheid!
Vrijdag 23 september heeft de eerste bijeenkomst
plaatsgevonden in de Heldenhoek met ongeveer
12 bewoners en geïnteresseerden. Thomas van
Oortmerssen, bestuurslid van de bewonersorganisatie ‘De Groene Eland’, heette iedereen van harte welkom. Daarna maakten
we kennis met Amber van het Haagse Milieu
Centrum (HMC). Het HMC streeft naar een
groen en duurzaam Den Haag. Ze houden zich
bezig met verschillende projecten o.a. het
milieucafé, fiets in de knel en naar een groene
Vlietzone. Na de inleiding van Amber gingen
we van start met waar we voor kwamen: de
brainstormsessie!
Bart Lybeert van Nieuwe Garde leidde de sessie. Er werd
gevraagd wat wij verstaan onder duurzaamheid. Hierbij enkele woorden die aan bod kwamen: langdurig, toekomst, bewust, groen, kringlopen,
besparing, hergebruik, waarde toevoeging. Tweede opdracht was om de kansen van
het Zeeheldenkwartier te benoemen. Deze werden genoemd: betrokkenheid, mensen,
wijk economie, saamhorigheid, duurzame initiatieven verbinden. Duurzame initiatieven/
projecten/ondernemers die al actief zijn in de wijk zijn o.a.: De Tempel, De Grote Pyr,
Court Garden Hotel, Kringloopwinkel, AardeWerk, De Groene Eland, Nudge stippen,
Home made market en de Zeeheldentuin.
De sfeer was de gehele avond open en gezellig. Binnenkort gaat we weer met z´n allen
aan tafel en hopen dat er meer bewoners uit de wijk aanwezig zijn. De locatie is al
bekend: het Zeeheldentheater. Zodra de datum bekend is kunt u die vinden op
www.zeeheldenkwartier.nl. Volgende keer gaan we bespreken wat de wijkbewoners
willen, wie dit gaat oppakken en welke kant willen we op? Wat zijn onze doelen? Heeft u
een idee of suggestie, kom dan langs en praat mee.
Tevens ben ik nog op zoek naar eigenaren van deze initiatieven die ik mag interviewen
voor mijn onderzoek. En/of bewoners uit de wijk die graag hun duurzame ideeën/visie
met mij willen delen. Ik ben donderdag en vrijdag aan het werk in Den Haag. Mail voor
een afspraak naar rachel@nudge.nl.
Rachel Swart, van Nudge, www.nudge.nl

Diverse opties die door bewoners werden
aangedragen, zoals openbaar groen of
een hogere bouwkwaliteit, werden van de
hand gewezen. De boodschap was heel
helder. Haag Wonen maakt al jaren fors
verlies op het terrein en nu moet er snel
geld worden verdiend.
Buurtbewoners zijn boos dat een slechte
aanpak door Haag Wonen nu wordt afgewenteld op de buurt. ,,Het eerdere ontwerp,
koopwoningen, zat niet goed in elkaar. Het
waren dure huizen van 4,5 ton met kleine
tuintjes die uitkeken op de parkeergarage
en aan de voorkant eveneens waren ingebouwd. Logisch dat daar geen markt voor
is. Het is ronduit schandalig dat Haag
W onen deze fouten en de financiële verliezen over de rug van het Zeehelden-

kwartier probeert weg te moffelen,’’ aldus
een van de aanwezige geïnteresseerden.
De projectgroep Zeeheldentuin was ook
aanwezig. Het kappen van de drie grote
bomen en het volledig ontbreken van openbaar groen, is tegen het zere been van de
projectgroep en, zoals blijkt uit onlangs
aangenomen moties in de gemeenteraad
voor meer groen, ook tegen het eigen
gemeentebeleid in. “Wij hebben ruim 2200
handtekeningen van buurtbewoners die
snakken naar wat groen in de wijk. In plaats
van daar serieus naar te luisteren, wordt het
hele terrein dichtgebouwd met galerijflats.
Dit kan gewoon niet”, aldus Roel Polmans,
lid van de projectgroep Zeeheldentuin.
De projectgroep beraadt zich op stappen
Diverse buurtbewoners en bewonersorganisatie de Groene Eland hebben al
aangekondigd juridische stappen te gaan
zetten als Haag W onen niet serieus met
de buurt om de tafel gaat.

Burgernet
Met Burgernet werken politie en gemeente samen met
Hagenaars om vermiste en verdachte mensen op te sporen. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een
vermist kind, wordt een Burgernetactie opgezet. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de
(mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo zijn zij
direct behulpzaam bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een
vermist kind.
Stadsdeel Centrum is het zevende Haagse stadsdeel dat aangesloten is op Burgernet.
Eind oktober gaat ook in Laak Burgernet van start. Vanaf dat moment kan iedereen in
Den Haag meedoen aan Burgernet. Burgernet is de opvolger van SMS-Alert. De politie
kan met dit nieuwe systeem ook via de telefoon (vast en mobiel) en via e-mail berichten
doorgeven. Zo wordt een grotere groep inwoners bereikt. Bij SMS-Alert worden alleen
oproepen gedaan via SMS-berichten.
Aanmelden
Aanmelden voor Burgernet kan wanneer u ouder bent dan 16 jaar. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven via welke kanalen u berichten wilt ontvangen: telefoon en/of
sms en/of e-mail.
· Aanmelden via internet: www.burgernet.nl
· Aanmelden via de telefoon: Relatiebeheer Burgernet: 070-4243394
Op www.denhaag.nl/veilig en www.burgernet.nl vindt u meer informatie over Burgernet.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Relatiebeheer Burgernet: 070-4243394.

Huishoudelijk afval niet opgehaald?
De gemeente haalt het huishoudelijk afval bij u in de straat op vóór 16.30 uur. Is
uw eigen afval of dat van de hele straat om 16.30 uur nog niet opgehaald dan
kunt u dat melden via telefoonnummer 14 070.
De gemeente neemt uw afval niet mee als:
• u het huishoudelijk afval te laat op straat zet. U moet het dan weer binnenhalen
en bij de volgende vuilophaalbeurt weer buiten zetten.
• u het huishoudelijk afval verkeerd heeft aangeboden. De gemeente neemt uw
afval niet mee als het niet in de afvalcontainer of vuilniszak hoort (bijvoorbeeld
stenen of puin) of als het te zwaar is. Een vuilniszak mag niet meer dan 8 kilo
wegen, een minicontainer restafval of GFT niet meer dan 75 kilo en een GFTemmer niet meer dan 10 kilo. Ook dan moet u het afval weer binnenhalen of zelf
wegbrengen naar een van de afvalstations.
Laat u het huishoudelijk afval toch staan dan ruimt de gemeente het op. U krijgt
dan een boete voor de kosten van het verwijderen en/of schoonmaken. Dit is
minimaal € 140,-- Heeft u het afval goed en op tijd aangeboden maar is het toch
niet opgehaald? Meld dit dan via telefoonnummer 14 070.
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Westernfeest op
basisschool Max Velthuijs
Op woensdagmiddag 7 september vond het jaarlijkse zomerfeest plaats op basisschool Max Velthuijs. Ondanks het regenachtige weer was er een grote opkomst en
veel gezelligheid. Dit jaar was het thema indianen en cowboys. De weken voor het
zomerfeest werd er al veel gesproken en geknutseld over het thema. Zo konden de
kleuters bijvoorbeeld heel goed indianen nadoen en vertellen waarom indianen vaak
aparte namen hebben. ‘De indiaan met de naam Grote Beer heeft een echte beer
gevangen’.
De school was voor het feest omgetoverd tot een waar paradijs voor indianen en cowboys. De kinderen waren prachtig verkleed en veel kinderen hadden zelfgemaakte
indianentooien en kettingen om. Mede door de vele hulpouders hadden de kinderen
een ruime keus aan activiteiten. De kinderen konden speerwerpen, goud zoeken, knutselen, snoepkettingen rijgen, springen op een springkussen en nog veel meer. Ook
hadden ouders gezorgd voor heerlijke hapjes. Het broodjes bakken op een echt kampvuur zorgde voor veel plezier en hilariteit.
De kinderen deden erg hun best om een perfect broodje te bakken, maar dit bleek nog
best lastig te zijn. Er waren heerlijke goudbruine broodjes, maar er kwamen ook regelmatig zwart geblakerde broodjes voorbij ‘uh, mees, een vraagje, hoort het broodje zo
zwart te zijn?’ De afsluitende line-dance act waarbij kinderen, leerkrachten en ouders
meededen maakte het feestje compleet.
Broodjes bakken op een kampvuur.

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Vincent.
Status: Gelukkig.
W oonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Ongeveer 7 jaar.
Beroep: Docent voortgezet onderwijs en
ZZP-er.
Werkzaamheden als docent: Lesgeven
in Eurithmie (Eurithmie is Bewegingsles (anders dan Gymnastiek) ter bevordering van Balans (Innerlijk en Sociaal).
W erkzaamheden als ZZP-er:
Mental Coach. Zowel individueel alsook
groepstrainer. Uitgaande van eigen kracht en mogelijkheden in de zoektocht naar
oplossingen.
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. De mix van Culturen en de mix aan sociale klassen.
2. Supergezellig! Een beetje het Quartier Latin van Den Haag.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Sommige straten kunnen wel schoner.
Suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
1. Als iedereen zijn eigen troep bij elkaar houdt is er niets aan de hand.
2. Als de architectonische authenticiteit in de toekomstige bouwprojecten behouden blijft komt dat de wijk ten goede.
Aanraadplek van het Zeeheldenkwartier:
Het Prins Hendrikplein (het schildpaddenplein met kinderen in de fontein). Een
terrasje pakken op het plein terwijl je kinderen spelen en lekker bezig zijn!
Wil je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je Zhkw-genoten?
Ik mis het Antilliaans feestje in de straat.
Wij 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.

Elandstraatkerk
helpt Voedselbank
Wie helpt de voedselbank aan voedsel?
Het is bekend dat de aanvraag van voedselpakketten nog steeds toeneemt. Maar
tegelijkertijd constateert Voedselbank Haaglanden dat de aanlevering van producten
stagneert, zodat de Voedselbank meer moeite krijgt om de pakketten voldoende te
vullen. Zij heeft de kerken gevraagd om hierbij te helpen.
De RK Ignatiusparochie, de Elandstraatkerk, heeft daarom besloten hieraan mee te
doen. Daarom staan er bij elke viering in de kerk twee grote manden waarin bezoekers
houdbare producten kunnen deponeren. De inhoud wordt door de voedselbank opgehaald. Wanneer u geen bezoeker bent van de Elandstraatkerk, maar toch aan deze actie
mee wilt doen, kunt u een en ander ook afgeven bij het Parochiecentrum, Da Costastraat 46.
Iedereen die mee wil doen alvast hartelijk dank namens de mensen die afhankelijk zijn
van de Voedselbank. (In Den Haag 2300 huishoudens).
Parochiele Caritatieve Instelling (PCI) van de Ignatiusparochie.

‘Voorall’ zet zich in voor
mensen met een beperking
Voorall, Van Diemenstraat 196, is een stichting voor mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag. Zij
streeft naar gelijke kansen voor Hagenaars met een beperking. Het beïnvloeden van
beleid, het versterken van bewustwording en het positief stimuleren van beeldvorming rondom leven met een beperking, zijn hierbij belangrijke taken van Voorall.
Voorall concentreert zich op gebieden die door een brede groep Hagenaars met een
beperking als belangrijk worden ervaren en werkt daarbinnen met duidelijke thema’s.
• Maatschappelijke participatie: inkomen en sociale zekerheid, onderwijs en werken.
• Toegankelijke en leefbare samenleving: fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid
van informatie, vervoer en vrijetijdsbesteding.
• Zelfstandig leven: hulpmiddelen, indicatiestelling, mantelzorg en wonen.
Voor de keuze van thema’s formuleert Voorall een eigen koers op basis van signalen uit
de stad en haakt aan bij de actualiteit. Per gekozen thema gaat Voorall voor iedere
doelgroep na wat verbeter/actiepunten kunnen zijn en waar projecten opgezet kunnen
worden. Meer informatie over Voorall: www.voorall.nl of telefoonnummer 070 365 52 88.
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Pianoconcert Con Moto
Concert voor vier handen met werk van Rachmaninov, Ravel en Dvorak
Op zaterdag 29 oktober geeft pianoduo Con Moto een concert in de Soefizaal aan de
Anna Paulownastraat 78, Den Haag. Het pianoduo Con Moto, bestaande uit de Haagse
pianist Henk van Dijk en de Alphense pianiste Josje Goudswaard, zal muziek spelen
voor vier handen van de componisten Rachmaninov, Ravel en Dvorak. Het concert
begint om 20.00 uur en duurt een uur, waarna er nog gelegenheid is voor koffie of
thee. De entree bedraagt 7 euro per persoon, inclusief consumptie, de zaal is open
vanaf 19.30 uur.
De pianomuziek uit Sergei Rachmaninov’s “six pieces Opus 11” voor vier handen, blinkt
uit in prachtige melodieën en hier vrolijke, daar emotionele en beeldende muzikale
lijnen. In de werken van Maurice Ravel´s “Ma Mère L’oye” (moeder de gans), hoor je klein
duimpje door het bos wandelen, danst de keizerin van de pagoden en hebben Belle en
het beest een boeiende conversatie. Een selectie Slavische dansen van Antonin Dvorak
vormen de feestelijke afsluiter van dit concert voor vier handen en een vleugel.

Atelier Sint Lucas
Atelier Sint Lucas, Helmersstraat 144 (hoek Elandstraat), is een initiatief van vijf
bekende en ervaren Haagse kunstenaars. Zij geven cursussen, masterclasses en
workshops op het gebied van figuratieve teken- en schilderkunst. Daarnaast worden er regelmatig lezingen gegeven.
Ruime aandacht wordt besteed aan zaken als algemene tekenvaardigheid, modeltekenen, stilleven tekenen, perspectief,
vormbesef, compositie, materiaalkennis,
schildertechniek en kunstgeschiedenis.
Daarbij kunt u zich in meerdere disciplines bekwamen zoals de traditionele thema’s portret, landschap en stilleven.

De cursussen zijn met name bedoeld voor
iedereen die behoefte heeft aan verdieping op het gebied van teken- en schildertechniek. Het lesprogramma is gericht op
zowel (ver)gevorderden als beginnende
cursisten, maar zeker ook voor jonge talenten of afgestudeerde professionele
kunstenaars die zich willen specialiseren
op het gebied van figuratieve kunst.
Meer informatie www.ateliersintlucas.nl

Elandkrant

Handtekeningen
voor burgemeester
“Ik kijk met gemengde gevoelens naar de toekomst. Aan de ene kant zien we positieve ontwikkelingen voor de BBOZ, maar aan de andere kant moeten we afscheid
nemen van onze medewerkers met een gesubsidieerde baan.” Directeur Henk
Daalmeijer van de BBOZ is gematigd positief als hij nadenkt over de toekomst van het
buurtbeheerbedrijf.
“De gemeente heeft de integraal beheer-opdracht voor 2012 aan ons gegund, dat is
positief. We hebben ook een uitbreiding gekregen van de leerwerkbanen. We hadden er
zes en dat worden er zesentwintig. Aan het eind van dit jaar hopen we vijftien plekken te
hebben ingevuld. We werken hierin samen met de Schroeder v.d. Kolk. Daarnaast zijn
we bezig met het ontwikkelen van een Leerwerkbedrijf aan de onderkant van de arbeidsmarkt samen met de Habo. In een gesprek over onze toekomst was wethouder Henk
Kool hier positief over, maar hij moest nog wel zien hoe dit kan worden ingepast in de
nieuwe wet Werken naar vermogen”, aldus Henk Daalmeijer. “Wat niet zo positief is, is
dat we ontslag hebben moeten aanvragen voor onze medewerkers met een gesubsidieerde baan. Ze kunnen niet bij ons blijven, omdat de gemeente stopt met deze subsidies. Ik heb het er moeilijk mee om aan de ene kant mensen te moeten zien vertrekken en
via een andere deur nieuwe mensen binnen te halen met behoud van bijstandsuitkering.”

Bijzondere
woningen in het
Zeeheldenkwartier
Als puur Haagse corporatie verhuurt Haag Wonen ook in het Zeeheldenkwartier veel
verschillende woningen. Speciaal voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens
verhuurt de corporatie HAT-woningen. Deze woningen zijn vaak gevestigd in unieke
statige panden, die zijn opgesplitst in kleine appartementen. Jan Duinker woont in
een dergelijke woning in de Van de Spiegelstraat.
Het pand aan de Van de Spiegelstraat was vroeger een kantoor en is in de jaren tachtig
verbouwd tot HAT-woningen. De afkorting staat voor Huisvesting Alleenstaanden of Tweepersoonshuishoudens. ‘Ik woon hier naar mijn zin’, aldus Duinker. Hij woont er met
Robbie en Poekie, twee prachtige Siamese katten.

In september ging Henk Daalmeijer samen met BBOZ-bestuursleden Ger Schutter en
Ard van Rijn op bezoek bij burgemeester Jozias van Aartsen. Ze werden vergezeld door
Ludo Geukens, voorzitter van de bewonersorganisatie Groene Eland. Het bestuur van
de bewonersorganisatie Kortenbos had mee willen gaan, maar kon er niet bij zijn.
Ze overhandigden de burgemeester de 463 enquêteformulieren die inwoners en ondernemers van het Zeeheldenkwartier na een oproep van de BBOZ hadden ingevuld. De
burgemeester beloofde het pakket handtekening over te dragen aan vakwethouder Sander Dekker, die nog zal reageren op deze actie.

Jan Duinker voor het pand op de hoek van de Hugo de Grootstraat en Van de Spiegelstraat.

Prettige wijk
Duinker woont sinds 1995 in het Zeeheldenkwartier. ‘Ik vind het een prettige wijk, qua
sfeer, architectuur en ligging: dichtbij het centrum en het bos.’ Hij heeft een tweekamerappartement en eigenlijk geen slaapkamer. De slaapkamer gebruikt de kunstschilder
namelijk als atelier. Daar is een bed het enige wat naar een slaapkamer verwijst. ‘Als ik
moe ben van het schilderen, hoef ik alleen maar achterover te vallen.’

Burgemeester Jozias van Aartsen (links) neemt de handtekeningen aan van Ard van Rijn
(rechts). Tussen hen in Ger Schutter (links), Henk Daalmeijer en Ludo Geukens.

Flexplekken sluiten aan
bij behoefte van ZP’ers
flex@diem bewijst dit in het Zeeheldenkwartier

Bewonerscommissie
Duinker heeft redelijk veel contact met buren en enkele buurtgenoten. Ook is hij lid van
de bewonerscommissie voor de HAT-woningen, die zo’n twee keer per jaar bijeen komt.
Minimaal een keer per jaar overlegt de bewonerscommissie met de beheerconsulent
van Haag Wonen, Hans Out. ‘Dat gaat goed. Als er iets is, kaarten we het aan en wordt
het opgelost. W eliswaar niet altijd zo snel als wij willen. Maar bijvoorbeeld de gang en
het schilderwerk zien er tegenwoordig veel beter uit dan vroeger. Nu willen we graag dat
er dubbele ramen worden geplaatst. Door de strenge winters waren de stookkosten de
afgelopen twee jaar flink omhoog gegaan.’
HAT-woningen Zeeheldenkwartier
Haag Wonen verhuurt in het Zeeheldenkwartier in totaal 150 HAT-woningen. Ze bevinden zich in de van Speijkstraat, van de Spiegelstraat, Hugo de Grootstraat, de Ruijterstraat,
van Galenstraat en de Anna Paulownastraat. De woningen hebben een huurprijs tussen de 225,- en 375,- euro per maand en worden verhuurd via www.woonnethaaglanden.nl en de woonkrant Beter Wonen. Een HAT-woning bestaat uit één of twee
kamers, meestal met een keukenblok in de woonkamer. Tegenwoordig zijn de HATwoningen in het Zeeheldenkwartier uitsluitend bedoeld voor mensen tot 23 jaar.

Afgelopen zomer ging een kleinschalig flexkantoor in het Zeeheldenkwartier van
start. flex@diem is gevestigd in een monumentale, voormalige meisjesschool dat in
1989 een bedrijfsverzamelgebouw werd. Inmiddels zijn er 7 mensen die regelmatig
gebruik maken van de mogelijkheid in flex@diem te werken en mensen te ontvangen. Het netwerken en samenwerken begint hier zijn vruchten af te werpen.
Op de tweede etage van gemeentelijk
monument Diemensie is een mooie, hoge
en lichte ruimte, speciaal ingericht voor
ondernemende mensen die regelmatig
behoefte hebben aan een tijdelijke werkplek, een plek om gefocust te werken, gasten te ontvangen, en andere ondernemers
te ontmoeten.
Elke werkplek heeft een apart bureau met
een goede, aanpasbare bureaustoel. Voor

Volg de Elandkrant
op

Twitter

voor het
laatste
wijknieuws!
www.twitter.com/elandkrant

iedereen is er bergruimte en lockers beschikbaar, ook vrij gebruik van kwaliteitskoffie en thee, en de mogelijkheid om gasten te ontvangen in één van de drie spreekkamers. Uiteraard is er ook wifi en een allin one printer.
Ook organiseert flex@diem maandelijks
kleinschalige netwerkbijeenkomsten en is
er een gezamenlijke lunchgelegenheid
tussen half één en half twee, waar ook
andere mensen van harte welkom zijn.
Inmiddels maken een twittercoach, een
tekstschrijver, een homeopaat, een webwinkelier, een ondernemerscoach, een
tolk/vertaler en een webdesigner regelmatig gebruik van de flexruimte. Meer weten
over dit initiatief of wil je een keer op proef
werken, ga naar www.flexatdiem.nl voor de
contactgegevens.

Gevels van het wooncomplex met HAT-woningen in de Van Speijkstraat.

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 pagina is samengesteld door

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

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,

Wijkbus ‘Stap-in’
zoekt vrijwilligers
De “Wijkbus Stap-in” heeft dringend behoefte aan vrijwillig(st)ers. Zij is op zoek naar een
vrijwillige chauffeur (M/V) en iemand, die tussen 9.00 en 10.00
uur op het meldpunt telefoontjes
wil aannemen en afspraken wil
maken.
De wijkbus vervoert ouderen en
minder-validen in de wijken Archipelbuurt, Willemspark, Zeeheldenkwartier en een deel van Duinoord. Hebt u tijd en zin om te helpen bij de dienstverlening aan
degenen, die wij vervoer aanbieden, neem dan contact op met de
heer Hans van Gent, telefoon 070
358 43 19.

Blijspel
‘Driemaal verkocht’
Op zondag 27 november is er een optreden van toneelvereniging
“Oud Haagsche Brandweer”. Zij brengen het blijspel “Driemaal verkocht” ten tonele. De voorstelling begint om 14.30 uur. Aansluitend
is er een maaltijd: erwtensoep garni.
Dit optreden is in het kader van het Winterweekendprogramma dat
georganiseerd wordt door welzijnsorganisatie Zebra. De toegangsprijzen zijn € 6,00 en € 5,00 met Ooievaarspas. Bij de toegangsprijs is
de maaltijd inbegrepen. Kaartverkoop is vanaf 30 november in De
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon. 424 81 15.

www.haagseouderen.nl
Op de website van het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO)
www.haagseouderen.nl vindt u een schat aan informatie over wonen,
zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding en financiële of sociale onderwerpen. U kunt op de website zelf zoeken, maar ook per e-mail een vraag
stellen via info@haagseouderen.nl. En natuurlijk kunt ook bellen: (070)
364 38 18, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

De Heldenhoek
Gymnastiek 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

Maaltijd 55+

Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

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

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.

De
Telefooncirkel

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

Yoga

Maandag van 9.30 - 10.30 uur
Kosten: € 10.- per maand

Bingo

Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen

Woensdag 13.30 - 15.30 uur. Kosten: gratis

Spaanse les

Vrijdag 13.30 - 15.00 uur. Kosten: € 40.- per maand

Pannenkoeken

Elke 3e zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

(herhaalde oproep)
Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar
vrijwillige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig
wonende ouderen willen afleggen. Vanaf oktober zal een aantal
wijkbewoners, van 75 jaar en ouder uit het Zeeheldenkwartier, worden benaderd voor een huisbezoek. Het is de bedoeling om met de
wijkbewoners, die bezocht worden, een vragenlijst door te nemen.
Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijsten,
kunnen wij nagaan of er behoefte bestaat aan bepaalde voorzieningen, hulp of activiteiten. Van medewerkers verwachten wij dat zij affiniteit met ouderen hebben en goed kunnen luisteren. Medewerkers
bepalen zelf hoeveel mensen zij bezoeken. Geboden worden: goede
begeleiding, een onkostenvergoeding en de HOF-kortingspas. Spreekt
dit vrijwilligerswerk u aan en zou u hieraan willen meewerken, neem
dan contact op met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent welzijnsorganisatie Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon 424 81 27.

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. W anneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel,
dan kunt u contact opnemen met
de coördinator mevr. Pia Jansen,
tel. 350 70 58. of Matthias Wenzel,
consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Yoga

Instuif bij ‘t Anker
Wil jij graag knutselen, sporten of misschien wel een leuk spelletje
doen? Kom dan naar de woensdagmiddaginstuif bij ‘t Anker.
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar - Kosten: € 0,50.
‘t Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119,
telefoon 4248296.

Bingo

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

Vrijwillige
medewerkers gezocht
voor huisbezoeken 75+

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur yogalessen gegeven. Kosten: € 10,- per maand.

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag
25 oktober
8 en 22 november
een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

Pannenkoeken

Zondag 20 november en 18 december in de Heldenhoek, Elandstraat 88. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

In de ontmoetingsruimte van
De Heldenhoek kunt u op werkdagen
van 8.30 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse belegde broodjes.
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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.
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!

