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Dichter aan huis
Vijftig dichters in vijftig Haagse woonkamers

Op 24 en 25 september openen 50 bijzondere woonhuizen hun deuren om aan evenzo-
veel dichters een podium te bieden. Zij dragen voor uit eigen werk voor rondtrekkend
publiek tijdens het poëziefestival Dichter aan huis. Van hofjeswoning tot stadspaleis,
van rap tot hermetische poëzie: het onvolprezen poëziefestival Dichter aan huis vindt
alweer voor de 11e keer plaats in Den Haag.

Abdelkader Benali, Nico Dijkshoorn, Ilja Leonard Pfeijffer, Joost Zwagerman, Ingmar
Heytze: het is maar een greep uit het festivalprogramma 2011. Oude meesters als
Rutger Kopland en Eva Gerlach naast jonge genomineerden als Lieke Marsman en
Rotterdamse stadsdichter Ester Naomi Perquin.

Bij het tweejaarlijkse poëziefestival Dichter aan huis fungeert niet het theater maar de
woonkamer als festivalpodium. In de intieme setting van de huiskamer komen de poë-
ten aanraakbaar ‘dichterbij’. De festival-
bezoeker maakt persoonlijk kennis met het
werk van de dichter en er is alle gelegen-
heid voor een persoonlijke kennismaking.

Met elke dag 25 dichters die ieder 5 keer
achter elkaar om 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
en 17.00 uur voor nieuw publiek optreden
is er keuze te over. De met zorg uitgekozen
locaties liggen alle op loop- dan wel fiets-
afstand. Elke bijeenkomst duurt maximaal
45 minuten waarna het publiek de gele-
genheid heeft naar een volgende locatie
te reizen. In het Zeeheldenkwartier zijn de
locaties o.a. in de Elandstraat, Prins Hen-
drikstraat, Van Diemenstraat, Da Costa-
straat,  Anna Paulownastraat, Bazarstraat
en De Ruyterstraat.

Bezoekers van het festival ontvangen te-
vens een gratis bundel met bijdragen van
alle deelnemende dichters. Meer informa-
tie over de dichters en kaartverkoop via de
website www.dichteraanhuis.nl

Toekomstvisie stadsdeelplan
Centrum 2012-2015
Stadsdeel Centrum is bezig met het nieuwe stadsdeelplan 2012-2015. In dat plan
staan belangrijke afspraken over wat het stadsdeel de komende 4 jaar gaat doen.

Het stadsdeelplan gaat over leefbaarheid (bijvoorbeeld over milieu, groen, straten en
spelen), over welzijn, maatschappelijke ondersteuning, sport, participatie en cultuur. In
de vierjarenplannen staat in grote lijnen welke zaken er de komende tijd worden aange-
pakt. Per wijk benoemen we ambities die we in de loop van 2012-2015 willen bereiken.
Voor elk jaar komt er een uitvoeringsplan. Allemaal zaken die voor u belangrijk zijn.

Wat vindt u?
Eerst is het uw beurt om te vertellen hoe u tegen uw buurt aankijkt. Heeft u ideeën of
wensen? Wilt u punten signaleren? Welke zaken mist u? Geef ze door! U kunt ook
aangeven welke concrete zaken u snel aangepakt zou willen zien. Dit voor het uitvoerings-
plan van het eerste jaar 2012.

Wijkbijeenkomst 21 september
In het stadsdeel centrum worden 8 wijkbijeenkomsten gehouden. Woensdag 21 sep-
tember is het de beurt aan het Zeeheldenkwartier, dan wordt er een wijkbijeenkomst
gehouden in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, aanvang 19.30
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!

In het najaar start in De Tempel een serie lezingen over archeologie in de stad.
Archeologen van de gemeente Den Haag vertellen op iedere derde donderdag van
de maand enthousiast en toegankelijk over de resultaten van hun onderzoeken.

15 september: Nieuwkomers in Nederland: Sporen van bewoning in de 6e en 7e
eeuw na Christus (Ab Waasdorp)

20 oktober: Archeologie als inspiratiebron voor nieuwbouw in Den Haag (Corien
Bakker)

17 november: Bewoning in een dynamisch landschap: de prehistorie van Den
Haag (Everhard Bulten)

15 december: Tussen hemel en aarde. Geloof in Den Haag  van 1200-1600
(Monique van Veen).

Aanvang 20.00 uur, toegang vanaf 19.45 uur. Aanmelden is noodzakelijk (max. 30
plaatsen) via: archeologie@denhaag.nl, graag in het onderwerp melden: LEZING
Adres: Prins Hendrikstraat 39, 2518 HH Den Haag. Toegang gratis.

Lezingen in De Tempel

Van de voorzitter

De Bewonersorganisaties in Den Haag gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Het
plan van de wethouder om behoorlijk te snijden in de vaste subsidies voor deze
organisaties is door de raad goedgekeurd. Dit vergt een nieuwe, projectmatige in-
steek, die voor De Groene Eland met al haar activiteiten hopelijk positief zal uitwerken.

Weg met de hondenpoep!
De afgelopen maanden zijn er weer flink wat straatfeesten  gevierd in het Zeehelden-
kwartier. Het druk bezochte straatfeest in de Da Costastraat op 27 augustus opende
met een wel heel ludieke actie waarbij aandacht is gevraagd voor (het opruimen van)
de hondenpoep in de straat.

Bij de start van het feest werd alle kinderen gevraagd op het podium te komen. Het
podium was bezaaid met grote hondendrollen. Nadat de kinderen duidelijk hadden
gemaakt hóe vies ze dat vinden (zie foto) zijn de nepdrollen door de kinderen zelf opge-
ruimd.  Na deze serieuze noot was het vrij spelen in de voor de gelegenheid autovrije
straat en op het schoolplein van de Max Velthuijsschool en werd het grote luchtkussen
en het spelletjesparcours bestormd.

Middels de actie vragen de kleine én grote bewoners van de Da Costastraat met klem
aan alle hondenbezitters in de buurt de poep van hun trouwe viervoeters op te ruimen.
Speciale doosjes om de poep op te ruimen zijn verkrijgbaar bij de gemeente en overal
staan speciale afvalbakken.  In een straat met hondenpoep is het niet fijn spelen!

www.twitter.com/elandkrant

Volg de Elandkrant

op Twitter
voor het

laatste

wijknieuws!

Ik maak dat niet meer mee binnen deze
organisatie omdat ik per 1 september mijn
functie als voorzitter van De Groene Eland
heb neergelegd. Ik heb dit al bijna een
jaar geleden aangekondigd, maar bleef
nog wat langer aan totdat de opvolging
goed geregeld was. Ludo Geukers, al
geruime tijd bestuurslid en vice-voorzitter
tevens secretaris, neemt mijn functie over.
Ik draai nog tot 1 januari als adviseur mee
en daarna besluit ik mijn bemoeienissen
met het bestuur die in 2001 waren aange-
vangen. Het bestuur heeft in het afgelo-
pen jaar een goede uitbreiding gekregen
waardoor de goede samenwerking van De
Groene Eland met bewoners, de ge-
meente, politie, en anderen mooi kan wor-
den voortgezet.

Ik wens iedereen bij De Groene Eland dan
ook succes en wil graag mijn laatste stukje
afsluiten met de mededeling dat de tien
jaren in het bestuur van De Groene Eland
voor mij heel bijzondere, leuke, fijne, en ja
heel soms wel eens vervelende, maar over
het algemeen toch echt gouden jaren waren.

Marius Kolff

foto: Arenda Oomen

Nieuwe plannen
voor Tasmanstraat.

De Zeeheldentuin,
kans op groen in de wijk.
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3 Werkzaamheden
kademuur Veenkade
hervat.

Bestemmingsplan
Noordwal - Veenkade.
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Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewo-
ners op het gebied van leefbaar-
heid, veiligheid, buurtcultuur, wo-
nen en werken.

De Groene Eland bestaat uit al-
lerlei groepen en commissies van
bewoners die meewerken om de
buurt gezelliger, mooier, leefbaar-
der te maken en te houden. Wilt u
meer informatie over de werk-
groepen of zich bij een van de
werkgroepen aansluiten? Neem
dan contact op met De Groene
Eland.

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

Elandkrant

Heeft u iets leuks
of interessants te melden

over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen?

Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?

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

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt

in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!
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Nieuwe
multifunctionele tafel
voor ’t Beestenspul
Kinderboerderij ’t Beestenspul heeft het afgelopen jaar een meta-
morfose doorgemaakt. De nieuwe beheerder (Carlo Deur) die vanaf
1 maart 2010 werkt voor de boerderij, bruist van creativiteit en
energie en heeft samen met medewerkers en vrijwilligers van de
boerderij een prachtig stukje recreatie weten te maken midden in
onze grote stad.

Dit alles bleef ook de Stichting EJA niet onopgemerkt. Deze Stichting
stelt zich ten doel zich in te zetten voor  jongeren in het Zeehelden-
kwartier. De Stichting ziet hoe steeds meer buurtkinderen en ouders ’t
Beestenspul weten te vinden. Ze genieten van alle dieren en kunnen
heerlijk spelen op het speelveld.

De Stichting meent dat mede door vrijwillige steun en met denk- en
daadkracht deze “Zeeheldenfarm” een waarlijk lusthof kan worden
voor jong en oud.. Als steun voor de gekozen richting heeft de  Stich-
ting aan Atelier Rob Vreeswijk de opdracht gegeven om een multi-
functionele buitentafel te maken. Dit is een prachtig ontwerp gewor-
den (met appelboom in het tafelblad!) en is onlangs geplaatst in ’t
Beestenspul. Kinderen uit de buurt kunnen daar vanaf nu tijdens de
knutselmiddag aan knutselen, dieren knuffelen, hun pakje brood eten,
enz. Kom de tafel snel bewonderen bij ’t Beestenspul. Ingang Tivolistr.
(tussen Westerbaenstraat en Hemsterhuisstraat) Dagelijks geopend
van 9.00 tot 17.00 uur.

Haags Kinderatelier
Bij het Haags Kinderatelier aan de Van Speijkstraat 153a zijn de
naschoolse creatieve workshops weer van start gegaan.

Er is bij de series nog plaats voor 5- en 6-jarigen bij  ‘Wereldsprookjes’
op maandag, voor 7 tot 9 jarigen bij de ‘Kunstkennertjes’ op donder-
dag en voor 10 tot 13 jarigen bij ‘Kunst en Mode Nu’ op vrijdag. Op
zondagochtend zijn peuters en kleuters met hun (groot)ouders wel-
kom na inschrijving per keer.

Weet u niet zeker of uw kind het leuk zal vinden, dan is het altijd
welkom voor een enkele proefles in een serie. Groepen kunnen op
afspraak workshops op maat krijgen. Informatie en inschrijven op
werkdagen tussen 9.30 en 13.30 uur.
Kijk ook op www.haagskinderatelier.nl.

www.pietheinstraat.nl
Heb je je wel eens afgevraagd hoe de Piet Heinstraat er over tien,
vijftig of honderd jaar uit zal zien?  De gemeente denkt er over na,
het is toekomstmuziek, er worden plannen van aanpak geschre-
ven, maar wat de toekomst werkelijk zal brengen weten we niet.
Het is nu eenmaal veel eenvoudiger om terug te blikken.

De mensen in de buurt kunnen verhalen over hoe het vroeger was, en
nu is er ook een website over de geschiedenis van de straat versche-
nen met winkelinformatie vanaf 1880, zodat je alles nog eens na kunt
kijken en ver terug in de tijd kan gaan. Geschiedenis is leuk. De site is
gemaakt met informatie uit archieven en met bijdragen van (oud)bewo-
ners uit de buurt.

www.pietheinstraat.nl is een particulier initiatief van kunstenaar Carla
van Beers in samenwerking met Erik Pardon, wiens grootvader in
1938 in de Piet Heinstraat zijn verfwinkel begon. Pardon Verf is inmid-
dels de langstlopende familiezaak in de straat. Wanneer je het over
de oudste winkel hebt zou je ook kunnen zeggen dat dit de schoenen-
winkel op nummer 37 is. Meer dan honderd jaar geleden begon P.J.
Lambooij hier zijn schoenen en laarzenmagazijn, sindsdien is het en-
kele malen van eigenaar veranderd, maar nog altijd een schoenenwinkel.

Het zijn wel uitzonderingen want winkels wisselen steeds van in-
houd. Het is ook vaak tijdgebonden. Zo was het vrouwencafé op 105
een typisch jaren tachtig fenomeen, nu zit hier Kelly´s Expatshop, wat
weer echt bij deze tijd past. Wie de website bezoekt kan zelf zien hoe
de tijdgeest haar weg baant. Het heden is overigens ook goed verte-
genwoordigt met een mooi overzicht van alle winkels van nu.

Brandmelding leidt
naar hennepkwekerij
In een woning aan de Van Kinsbergenstraat ontdekte de politie
zondagmiddag 28 augustus een hennepkwekerij. De politie en de
brandweer waren naar de woning gestuurd voor een brandmelding.

Getuigen hadden de hulpdiensten ingeschakeld toen ze rook uit de
woning zagen komen. De brandweer ging de woning binnen en trof
de hennepkwekerij aan. Een van de transformatoren die voor de kwe-
kerij gebruikt werden, was in brand gevlogen. Nadat het brandje was
geblust, werd in de woning een hennepkwekerij met 200 planten aan-
getroffen. De eigenaar van de kwekerij had met de energievoorzie-
ning geknoeid waardoor de brand
was ontstaan.

De politie wijst nadrukkelijk op
het gevaar van hennepkwekerij-
en. Vaak wordt er illegaal stroom
afgetapt, wat kan leiden tot brand-
gevaarlijke situaties. Heeft u ver-
moedens van een kwekerij bij u
in de buurt dan kunt u contact op-
nemen met de politie via 0900-
8844. Wilt u uw melding anoniem
doorgeven, bel dan met de meld-
lijn ‘Meld Misdaad Anoniem’ via
0800-7000.

door Miranda Snel

De nieuwe tafel bij ‘t Beestenspul.

De 57ste Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m za-
terdag 15 oktober. Het thema van dit jaar is: Superhelden! - Over
dapper durven zijn.  In veel kinderboeken staat de hoofdpersoon op
een bepaald moment voor een keuze: grijp ik in of blijf ik aan de
zijlijn staan. De keuze om iets te doen, maakt dat helden worden
geboren. De Kinderboekenweek 2011 wordt een eerbetoon aan alle
kinderboekfiguren die dapper durven te zijn. Van Tiuri uit De brief
voor de koning tot Iwan Olsen uit Pudding Tarzan.

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Kinderboekhandel Alice in
Wonderland, Piet Heinstraat 2, verschillende activiteiten. Onderstaand
het programma van dit jaar. De toegang is gratis, maar wel graag
reserveren via: aliceinw@xs4all.nl of telefoon: 070 3106992.
www.dehaagsekinderboekwinkel.nl

Woensdag 5 oktober 14.30 uur. In de tent voor de kinderboekhandel.
Leeftijd 5 - 9 jaar. Voorlezen, vertellen, gedichten, tekenen…
Zaterdag 8 oktober 14.30 uur. Afrikaanse helden!
Leeftijd 6-9 jaar. Workshop Djembe door Danielle van Son.
Woensdag 12 oktober 14.30 uur. Nieuwe heldin! Wolfje.
Leeftijd 9-12 jaar. Met spannende en uitdagende opdrachten!
Zaterdag 15 oktober 14.30 uur. Helden van vroeger.
Leeftijd 5-8 jaar. Programma met verhalenvertelster Ineke Seriese.

Heldenmoed staat
centraal tijdens de
Kinderboekenweek
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Bestemmingsplan
Noordwal - Veenkade
Het ontwerp-bestemmingsplan Noordwal-Veenkade ligt ter inzage van 26 augustus
tot en met 6 oktober 2011. Het doel van bestemmingsplan Noordwal-Veenkade is het
mogelijk maken van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, het verwijde-
ren van de overkluizing ter plaatse en het vastleggen van de toekomstige ruimtelijke
structuur in een juridisch-planologisch kader. Het plangebied beslaat globaal het
gebied van de Noordwal en de Veenkade gelegen tussen de Kalkoenstraat en de
Prinsestraat/Prinsessewal.

Zeeheldenkwartier
gaat voor duurzaamheid!
De gemeente Den Haag heeft als een van haar speerpunten; duurzaamheid. Wat
wordt er verstaan onder duurzaamheid? Het kan gaan over energie, mobiliteit, afval,
bouwen en ondernemen. Duurzaamheid is divers net als de wijk Zeeheldenkwartier.

In de week van 5 september zijn de werkzaamheden aan de kademuur van de Veen-
kade weer hervat. De kademuur van de Veenkade moest volgens de gemeente ver-
vangen worden vanwege ernstige verzakkingen. Sinds maart lag het werk stil, omdat
er een flinke fout gemaakt was bij de fundering.

De kademuur is zodanig zwaar, dat de veengrond onder de Veenkade haar niet kan
dragen. Daarom zijn er funderingspalen aangebracht, zodat de muur kan steunen op
een diepere, stevige grondlaag. In maart bleek echter dat de geplaatste funderings-
palen onvoldoende stevigheid bieden. Daardoor is de kans op snelle verzakking van de
nieuwe kade zeer groot.

Omdat er eerst een oplossing voor het probleem gevonden moest worden, zijn de
werkzaamheden stilgelegd. Een extern bureau heeft samen met de gemeente het tech-
nisch ontwerp aangepast. Er worden in het nieuwe ontwerp extra palen geplaatst om de
kademuur de stevige fundering te geven die het nodig heeft.

Tweeëntwintig bomen gekapt
Het vervangen van de kademuur aan de Veenkade was volgens de gemeente noodza-
kelijk, omdat de muur op verschillende plaatsen flink verzakt was. In 2007 kondigde de
gemeente de plannen voor het vervangen aan. Maar omdat er 17 oude kastanjes en 5
iepen voor gekapt moesten worden, ontstond er veel protest bij omwonenden en
bewonersorganisatie De Groene Eland. Volgens De Groene Eland hadden de kastan-
jes kunnen worden gespaard als er voor een alternatief herstelplan gekozen was. On-
danks bezwaarschriften en protestacties van De Groene Eland, zette de gemeente haar
plan door.

Eén van de buurtbewoners die het hardst voor het behoud van de bomen heeft gestre-
den, is de heer Van der Helm. Een alternatief plan dat hij maakte dat zowel de bomen
spaarde als een vernieuwde kademuur opleverde, haalde het niet. Volgens de gemeente
was het voor het vervangen van de kademuur onvermijdelijk om de bomen langs de
kade te kappen. Bovendien waren de bomen van matige kwaliteit. De strijd eindigde voor
de Haagse rechtbank, waar de gemeente uiteindelijk toestemming kreeg voor de kap.

De gemeente heeft toegezegd dat er evenveel bomen terug komen als er zijn gekapt. De
tweeëntwintig nieuwe bomen worden geplant zodra de hele kademuur is vervangen. De
gemeente heeft gekozen voor de kleinbladige linde (Tilia Cordata ‘Greenspire’) met een
stamomtrek van 60-70 cm.

Fasering
Het vervangen van de kademuur gebeurt in drie fases. Het gedeelte tussen de Hemster-
huisstraat en de Zorgvlietstraat is inmiddels afgerond. De tweede fase betreft het ge-
deelte tussen de Zorgvlietstraat en de Helmerstraat. De werkzaamheden voor dit deel
gaan in de week van 5 september weer van start. De verwachting is dat deze fase in het
eerste kwartaal van 2012 wordt afgerond. In de laatste fase wordt het gedeelte tussen
de Helmersstraat en Bij de Westermolens aangepakt. Wanneer de werkzaamheden
hiervoor zullen beginnen is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer het totale
project zal zijn afgerond. De gemeente is op dit moment bezig de planning te maken.

door Reinout Barth

Werkzaamheden kademuur Veenkade hervat

Mijn naam is Rachel Swart en ik studeer
HBO Bestuurskunde. Namens   het duur-
zame consumentenplatform Nudge voer
ik een onderzoek uit in de wijk Zeehelden-
kwartier. Nudge is een onafhankelijke or-
ganisatie die de verduurzaming van de
samenleving bevordert door mensen en
initiatieven te verbinden, te versterken en
te versnellen.

Wat ik ga onderzoeken
De bewonersorganisatie wil samen met
de Nudgers uit het Zeeheldenkwartier, de
ondernemersvereniging en politici aan de
slag om deze wijk tot duurzaamste wijk
van Den Haag te maken. De afgelopen
weken heb ik samen met Thomas van
Oortmerssen (bestuurslid van bewoners-
organisatie De Groene Eland) gekeken
naar de mogelijkheden in de wijk. Ook heb
ik enkele lokale ondernemers gesproken,
daaruit blijkt dat er zeker wel interesse in
verduurzaming is maar nog niet bij iedereen.

Het is dan ook een grote uitdaging om de
hele wijk mee te krijgen in dit idee.De vraag
is nu, hoe krijg je deze ondernemingen
ook zover dat ze mee gaan doen? Hoe be-
vorder je samenwerking tussen alle ver-
schillende belanghebbenden in het Zee-
heldenkwartier? Daar ga ik me de komen-
de tijd in verdiepen en  en ik hoop een boel
enthousiasme tegen te komen zodat we
tot een mooie aanpak kunnen komen!

Praat mee!
Ik ben benieuwd naar de interesse, me-
ningen en expertise van iedereen uit het

Zeeheldenkwartier. Vandaar dat ik graag
in samenwerking met u een brainstorm-
sessie wil organiseren. Tijdens deze
avond is er voor iedereen de gelegenheid
om zijn of haar ideeën met elkaar te delen.

Nudge gelooft in de kracht van consumen-
ten en burgers zelf en vanuit die visie ga ik
graag met u in gesprek over de mogelijk-
heden in het Zeeheldenkwartier! De da-
tum, tijd en locatie hierover volgt zo spoe-
dig mogelijk. www.nudge.nl

Rachel Swart stagiaire bij Nudge.

Op 14 januari 2010 heeft de raad met het
plan voor een volautomatische auto-
berging onder het korte deel van de Noord-
wal-Veenkade onder de (nu nog over-
kluisde) gracht, ingestemd, en budget ter
beschikking gesteld. Het bouwplan past
echter niet binnen de vigerende bestem-
mingsplannen. Het bestemmingsplan
Noordwal-Veenkade maakt het bouwplan
mogelijk.

Door het verwijderen van de overkluizing
verdwijnen in het plangebied tussen de
zestig en zeventig parkeerplaatsen. In dit
deel van het centrumgebied was vóór het
verwijderen van parkeerplaatsen al sprake
van een hoge parkeerdruk. Er is daarom
een haalbaarheidsonderzoek gedaan
naar de aanleg van een volautomatische
autoberging (VAB) onder de terug te bren-
gen gracht. Hieruit is gebleken dat een
dergelijke autoberging op deze plaats in
de stad functioneel en ruimtelijk haalbaar
is, en dat er ook belangstelling is voor de
huur van de parkeerplaatsen bij potentiële
gebruikers.

De bestemmingsaanpassingen voor dit
project komen in grote lijnen neer op het
invoegen van de VAB met de bovengelegen
gracht. Aan alle zijden van het nieuwe
grachtgedeelte komt verkeersruimte. De
Torenstraatbrug heeft een verkeersfunctie
voor tram-,  auto- en fietsverkeer in twee
richtingen. De Noordwal behoudt de hui-
dige verkeersfunctie in één richting, waar-
bij een uitvoegstrook leidt tot een toe-
gangsportaal van de autoberging. De Prin-
sessewal behoudt eveneens zijn huidige
verkeersfunctie. Voor de Veenkade tot aan
de Bilderdijkstraat geldt dat er een ver-
blijfsgebied komt dat alleen toegankelijk
is voor voetgangers, fietsers, nood- en

hulpvoertuigen, en gebruikers van een
tweede toegangsportaal tot de VAB. De
kosten van de realisatie van de herinrich-
ting, grachtgedeelte en Volautomatische
Autoberging bedragen 23,5 miljoen euro.

Met ingang van 1 januari 2010 is het digi-
tale bestemmingsplan het juridisch gel-
dende bestemmingsplan. Aan de docu-
menten op deze gemeentelijke pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.
Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te
raadplegen via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Eenieder kan
gedurende de inzagetermijn schriftelijk
zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U
dient uw zienswijze te richten aan de Ge-
meenteraad, Postbus 19157, 2500 CD
Den Haag. Ook kan eventueel mondeling
een zienswijze kenbaar worden gemaakt.
U kunt hiertoe een afspraak maken via te-
lefoonnummer: (070) 353 42 76. Om ter-
mijnoverschrijding te voorkomen wordt u
verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop
van de inzagetermijn een afspraak te ma-
ken.

De historische gracht wordt teruggebracht
en wordt even breed als de gracht aan de
andere zijde van de Torenstraatbrug.

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.

Politiebureau Karnebeek, wijkbureau voor
Zeeheldenkwartier, heeft een mailbox voor
vragen en opmerkingen van wijkbewoners:
bur.karnebeek@haaglanden.politie.nl
Op uw e-mail krijgt u altijd een reactie.

Mail de politie

De werkzaamheden aan de kademuur van de Veenkade zijn weer hervat.
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

De kraam met tweedehands spulletjes was goed gevuld. De snoep- en infokraam
van De Groene Eland deed leuk zaken. In de schminktent werden kinderen omgeto-
verd tot fantastische creaturen. De Vette Règâh verkocht zelfgemaakte soep en pannen-
koeken. De Natte Règâh werd tijdens het Zeeheldenfestival uitermate goed bezocht.

De opbrengst van deze kramen komt direct ten goede van het Zeeheldenfestival. Het is
de laatste jaren toch een beetje kijken in de glazen bol. Subsidies worden gekort,
sponsors trekken zich terug, middenstanders zijn voorzichtig. En dan is het toch prettig
als er nog een potje is waar je in geval van nood op terug kunt vallen.

Net als de rest van het festival worden ook deze kramen gerund door vrijwilligers. Vier
daarvan werden tijdens de opening in het zonnetje gezet en ontvingen de Haagse
Stadsspeld uit handen van wethouder Marjolein de Jong. Annie de Bruin, Jan Essen-
berg, Shirien Joemmanbaks en Linda Bakker waren erg blij met deze blijk van waarde-
ring en konden hierdoor extra genieten van het 31e Zeeheldenfestival.

Wat is er nu leuker dan onderuitgezakt op de bank zitten en een fijn tijdschrift lezen?
Wel nu, er is een Online Lifestyle Magazine over het Zeeheldenkwartier:
www.zeeheldendenhaag.nl

Alleen maar positief nieuws! Veel kijkmateriaal, kort en bondig geschreven en bijzon-
dere berichten. Aankondigingen van evenementen, reviews van nieuwe zaken en elke
maand een lekker recept met producten uit de wijk. Leer zaken kennen waarvan je het
bestaan niet wist en geniet na van de mooie activiteiten door het lezen van de versla-
gen. Heb je zelf eens een tip, wil je ook een recept delen of iets vertellen over het
Zeeheldenkwartier? Laat het ons weten en we schrijven er een mooi stuk over!
Zeeheldendenhaag.nl is een particulier initiatief en is volledig onafhankelijk.
Charlotte Meindersma

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier
1. De diversiteit van mensen.
2. De diversiteit tussen de drie winkelstraten. Waarvan de Piet Heinstraat zo’n

beetje de ‘Fred’ van het Zeeheldenkwartier lijkt; De Prins Hendrikstraat dan ‘de
culinaire straat’ en de Zoutmanstraat er met zijn aparte winkeltjes tussenin zit.

3. De wijk maakt een groei door o.a. door de komst van terrassen (door ons geïni-
tieerd) en mede door de actieve winkeliersvereniging.

4. Het zeeheldenfestival is een hoogtepunt elk jaar voor de gehele wijk.
5. Leuk om deel uit te maken van het voor velen onbekende en idyllische Prins

Hendrikhof.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. De asfaltering van de wijk is wat authenticiteitbehoud van de wijk betreft erg

jammer (gelukkig wordt er inmiddels moeite gedaan om de asfaltering in de
toekomst door bestrating te laten vervangen).

2. Steeds meer hangjongeren zorgen ’s avonds/’s nachts voor een intimiderende
sfeer in de wijk.

3. Te weinig fietsrekken waardoor het regelmatig een zooitje is van roekeloos en
verkeerd geparkeerde fietsen.

Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Ouderwetse bestrating aanbrengen waar nu asfalt ligt.
2. Veel meer surveillance (’s avonds/’s nachts) in de wijk.
3. Betere parkeer/stallingmogelijkheden voor fietsen aanbrengen (bijvoorbeeld

meer fietsrekken)

Aanraadplek van het Zeeheldenkwartier: Brave Hendrik!!!

Wil je tot slot als zhkw-representant nog iets kwijt aan je zhkw-genoten?
”We hebben samen een erg leuke wijk! Kom een keer gezellig bij ons langs.”

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.

Naam: Wendy en Simon

Status: Compagnonschap

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Vanaf 2008

Beroep:
Uitbaters van Eetcafé ‘Brave Hendrik’
Onder andere de inrichting en aankle-
ding wordt gezamenlijk gedaan. Simon
is de klusjesman. De verdere taakver-
deling is:
Wendy: Gastvrouw (sociaal manusje

van alles), Barvrouw, Keuken-
vrouw en Drankinkoper.

Simon: Chefkok; en de inkoper van het
grillvlees, de groenten en an-
dere verse ingrediënten voor
de keuken.

www.zeeheldendenhaag.nl

Op woensdag 22 juni ging het programma om 12.00 uur van start: muziek, straattheater
en zelfs veilig zwaardvechten kon worden beoefend door kinderen. De MCN Capoeira
show was spectaculair en heeft geweldige foto’s opgeleverd. Het zonnetje werd onder-
steund door Cubaanse muziek en met een sangria in je hand waande je je bijna in een
ander land. Even later konden jong en oud genieten van meeslepende bluesmuziek.
Ter afsluiting van de eerste avond was er natuurlijk een feestband: foute hits van vroe-
ger, gegoten in een rockjasje, kregen ineens een hoog meezinggehalte.

Donderdag waaide er een stevig briesje, terwijl de Turkse muziek werd afgelost door
het Shantykoor. Ook de Chinese en Ierse muziek kwamen aan bod. Op rockmuziek kon
men nog gecontroleerd crowdsurfen en met repeterende skabeat sloten we deze tweede
dag af.

De Koffertjesman en het Oude Vrouwtje op de vrijdag kregen veel aandacht met hun
straattheater. Ook deze dag passeerden vele culturen de revue op het Zeehelden-
festival. Tina Turnersongs zorgden voor veel meezingende dames die op de ruggen
van de schildpadden hun eigen act opvoerden. Ghanese muziek gemixt met reggae en
hiphop zorgde voor een swingend eind van deze dag.

Het jeugdprogramma van de zaterdag begon met regen, maar dat mocht de pret niet
drukken. De presentatrice van Haag Wonen Moves You had een enorme drive.
De lucht klaarde op naarmate de dag vorderde. Met de Balkanmuziek kwam de sfeer
helemaal goed los. Karaoke met een live band werkte uitstekend vanaf het kleine
podium. De sangria en de cocktails waren ’s avonds op…

Het ontbijt smaakte zondag voortreffelijk en er was veel publiek om rustig naar de
muziek te luisteren. Een mooie afsluiter van dit 31e Zeeheldenfestival waar acts uit vele
windstreken optraden. Het was een zonovergoten festival met af en toe een buitje voor
het stof. Doe daar een beetje wind bij en dan heb je al gauw een aantal natuurlijke
elementen die het festival op het Prins Hendrikplein luister bijzette.
Volgend jaar weer…?

De gemeente houdt een proef met Roundup-gif als onkruidbestrijder in Escamp en
Loosduinen. En wil het gif graag in heel Den Haag gaan gebruiken....

Op 18 september houdt Kees Beaart (stichting Natuurverrijking) een lezing over Roundup.
Hij zal ingaan op de gevaren en gevolgen van het Roundup-gebruik. En op de toelating
en certificering ervan door de overheid. Kees zal ook vertellen over de misleidende
reclame en voorlichting door producent Monsanto. Verder gaat zijn lezing over alterna-
tieven en over gemeenten die zich gifvrij verklaarden.

Onlangs is een actiecampagne gestart tegen de proef en om te voorkomen dat Roundup
in heel Den Haag wordt gebruikt. “De gifspuit de buurt uit!” haalde in korte tijd ruim 800
protesthandtekeningen op in Escamp en Loosduinen. In september wil men nog veel
meer handtekeningen ophalen. Enkele deelnemers leggen op 18 september uit waarom.

Lezing: Roundup-gif als Haagse onkruidbestrijder?
Of liever een veilige en duurzame methode?

Plaats: Restaurant De Hagedis, Waldeck Pyrmontkade 116
Datum: Zondag, 18 september 2011
Tijd:   20.00 - 22.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Organisatie: Haagse Mug
Web: http://www.xs4all.nl/~harriak7/haagsemug
Meer informatie over de stichting Natuurverrijking:
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking
Meer informatie over de campagne ‘De gifspuit de buurt uit!’:
http://petities.nl/petitie/de-gifspuit-de-buurt-uit

‘De gifspuit de buurt uit!’

Jan Essenberg, Shirien Joemmanbaks, Linda Bakker en Annie de Bruin ontvingen uit handen
van wethouder Marjolein de Jong (2e van rechts) de Stadsspeld.

Door Monique Mahieu

Zeeheldenfestival 2011

Een leuk weetje is dat dit pand een rijke historie heeft (het is o.a. hortus en drukkerij
geweest) en dat het tot beschermd stadsgezicht van het Zeeheldenkwartier behoort.
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Groene Eland niet eens
met plannen Haag Wonen
in de Tasmanstraat

Nieuwe plannen
voor Tasmanstraat
Woningcorporatie Haag Wonen gaat in de Tasmanstraat
circa 36 middeldure huurappartementen bouwen. Dat ge-
beurt op het braakliggende terrein waar voorheen basisschool ‘De Wereldwijzer’
stond.

De oorspronkelijke plannen voor deze locatie konden niet doorgaan  vanwege de veran-
derde situatie op de woningmarkt en de ontwikkelingen in het Zeeheldenkwartier. Er
zouden aanvankelijk 18 koopwoningen en een zorgcentrum komen. Haag Wonen heeft
besloten in plaats daarvan een appartementencomplex te gaan bouwen van drie ver-
diepingen. De appartementen krijgen drie kamers en een oppervlakte van circa 80 m2.

De woningen worden te zijner tijd verhuurd via de website www.woonnet-haaglanden.nl.
Om in aanmerking te komen voor deze woningen, moeten belangstellenden voldoen
aan een minimale en een maximale inkomenseis.

Haag Wonen heeft het beheer van het braakliggende terrein in de Tasmanstraat in
handen gegeven van Stichting Buurtbeheer en -Ontwikkelingsbedrijf Zeehelden-
kwartier (BBOZ). Elke woensdagmiddag is er een toezichthouder aanwezig. Kinde-
ren kunnen dan op dit terrein spelen, tot er met de bouw wordt gestart. BBOZ zorgt er
ook voor dat het terrein opgeruimd blijft.

Al enkele jaren is hier de openluchttentoonstelling ‘Kunstbos’ te zien. Die bestaat uit
schilderijen van bomen, gemaakt door kinderen onder begeleiding van kunstenares
Lidy van Beurden. De tentoonstelling was een initiatief van bewonersorganisatie De
Groene Eland en werd gesponsord door Haag Wonen.

Start bouw
Op dit moment wordt het ontwerp van het appartementengebouw ‘Tasmanhof’ verder
uitgewerkt. De gemeente Den Haag is het eens met het gewijzigde nieuwbouwplan van
Haag Wonen. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt, worden omwonenden nader
geïnformeerd. Haag Wonen is van plan in 2012 te  starten met de bouw, waarna de
woningen ongeveer een jaar later opgeleverd worden. Over de inrichting van het binnen-
terrein dat bij het appartementencomplex ontstaat, wil de corporatie te zijner tijd graag
in gesprek gaan met buurtbewoners.

Het braakliggende terrein aan de Tasmanstraat.

‘Kunstbos’ Tasmanstraat

Roel Bouwmeester, toezichthouder van BBOZ in het kunstbos.

Illustratie: Hans van der Spek

De Zeeheldentuin

De Zeeheldentuin,
kans op groen in de wijk
Het Zeeheldenkwartier is een van de dichtstbebouwde wijken van Den Haag. Tegelij-
kertijd is in onze wijk geen openbaar groen te vinden. Kinderen kunnen nergens
spelen, buurtbewoners hebben geen plek om te picknicken en ook voor ouderen
ontbreekt een rustig stukje groen waar zij op een bankje kunnen genieten van bo-
men, vogels, vlinders, bloemen en een ruisende fontein.Bewoners van het Zeehelden-
kwartier willen daar iets aan doen. Samen met de bewonersorganisatie De Groene
Eland willen zij De Zeeheldentuin realiseren op het al zes jaar braakliggende terrein
aan de Tasmanstraat.

,,Een heerlijke oase van groen en rust in deze drukke, dichtbebouwde wijk,’’ aldus een
van de initiatiefnemers en moeder van twee kinderen, Annette Osinga. Annelies Breed-
veld, een andere initiatiefnemer, vult aan: ,,Wat het Zeeheldenkwartier echt mist, in ver-
gelijking met alle andere wijken in Den Haag, is een buurtpark. Daar moet verandering
in komen. Bewoners hebben behoefte aan natuur in de stad. Appelbomen, een vlinder-
tuin, een waterspeelplaats en picknickbanken waar iedereen kan genieten in het groen.’’

Het initiatief is aangeslagen. De initiatiefnemers zijn bezig met een succesvolle hand-
tekeningenactie. Conny van Oers, moeder van twee opgroeiende kinderen, gaat haar
handtekening zetten. Ze zegt: ,,Kinderen kunnen in het Zeeheldenkwartier nergens bui-
ten spelen. Er zijn alleen wat betegelde pleinen.’’  Bewonersorganisatie de Groene
Eland ijvert al sinds de oprichting van de vereniging voor meer groen in het Zeehelden-
kwartier. Bestuurslid Ewoud den Haas: ,,Het Zeeheldenkwartier komt er bijzonder slecht
af in vergelijking met andere Haagse wijken. Het is tijd dat dat eindelijk eens verandert.’’

De bewoners willen De Zeeheldentuin realiseren op het terrein waar vroeger basis-
school De Wereldwijzer stond. Bestuurslid Ewoud: ,,De basisschool vervulde een maat-
schappelijke functie in de buurt. De Zeeheldentuin zou dezelfde maatschappelijke func-
tie kunnen vervullen.’’ Ook de ondernemers in de wijk zien kansen, bijvoorbeeld door de
verkoop van picknickmanden of het houden van workshops.

Wilt u ook uw handtekening zetten? De handtekeningenlijsten liggen bij ondernemers
in de wijk of kunnen via onze website worden getekend. Onze plannen kunnen worden
bekeken op de website die nog in oprichting is: www.zeeheldentuin.nl.

Het bestuur van de bewonersorganisatie De Groene Eland wil de bewoners van het
Zeeheldenkwartier graag het volgende laten weten: Op deze pagina staat een
advertorial van Haag Wonen waarin wordt gesteld dat: “De gemeente Den Haag is
het eens met het gewijzigde nieuwbouwplan van Haag Wonen” om het braakliggende
terrein aan de Tasmanstraat te bebouwen.

De zaken liggen echter anders, en De Groene Eland is het met deze stelling nadrukke-
lijk niet eens. Haag Wonen heeft zonder overleg met de Groene Eland, de omwonenden
en andere bewoners van het Zeeheldenkwartier een nieuw, schetsmatig, concept bouw-
plan ingediend bij de gemeente. De regels die hierbij gelden, worden echter niet in acht
genomen. De Groene Eland vindt dit niet behoorlijk en vindt dat de bewoners moeten
worden betrokken bij dergelijke plannen.

Bovendien heeft De Groene Eland bezwaren tegen het ontwerp en de hoogte van de
bebouwing. De aangekondigde bebouwing, galerijflats van 9 tot 12 meter hoog, vindt de
bewonersorganisatie niet passend in dit beschermd stadsgezicht. Tenslotte vindt De
Groene Eland dat het terrein een maatschappelijke functie moet krijgen, net zoals de
afgebrande basisschool De Wereldwijzer voor de wijk een maatschappelijke functie
vervulde. Aangezien het dichtbebouwde Zeeheldenkwartier nauwelijks openbaar groen
telt, kan De Groene Eland zich voorstellen dat het terrein een groene functie krijgt. De
Groene Eland zal zich samen met de bewoners inspannen om dit voor elkaar te krijgen.

Het bestuur.

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

Graffiti gratis laten verwijderen van uw pand
Bewonersorganisatie De Groene Eland heeft met de gemeente Den Haag een con-
tract gesloten om collectief alle graffiti en posters in het Zeeheldenkwartier te laten
verwijderen.

Als u, eigenaar of huurder, toestemming geeft voor de schoonmaak van uw pand, doet u
automatisch mee aan de collectieve graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente Den
Haag. Meer informatie op www.groene-eland.nl.



Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

Deze rubriek is samengesteld door
Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-424 81 15  en
Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

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.

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!

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

De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige situa-
ties kan tijdig hulp ingeschakeld
worden. Wanneer u belangstel-
ling hebt voor de telefooncirkel,
dan kunt u contact opnemen met
de coördinator mevr. Pia Jansen,
tel. 350 70 58. of  Matthias Wenzel,
consulent Ouderenwerk/oude-
renadviseur St. Zebra, p.a. Eland-
straat 88, tel. 424 81 27.

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.

De Heldenhoek

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek 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 wijk- en
dienstencentrum De Helden-
hoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

De
Telefooncirkel

Yoga

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.
Met een Ooievaarspas € 8,-.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.
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Zondag 18 september en 16 ok-
tober in de Heldenhoek, Eland-
straat 88. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Bingo Pannenkoeken

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag

13 en 27 september
11 en 25 oktober

een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

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 / € 3,- met Ooievaarspas

Maaltijd 55+ Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

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

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

Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur
Kosten: € 10.- per maand / € 8,- met Ooievaarspas

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

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 be-
legde broodjes.

In oktober start welzijnsorganisatie Zebra in het Zeeheldenkwartier
huisbezoeken bij wijkbewoners van 75 jaar en ouder. Het doel van
de huisbezoeken is om een duidelijk beeld te krijgen van de situa-
tie, waarin de zelfstandig wonende wijkbewoners zich bevinden.

Vrijwillige
medewerkers gezocht!
Voor huisbezoeken 75+

Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar
vrijwillige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig
wonende ouderen willen afleggen. Vanaf oktober 2011 zal een aan-
tal 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.

Huisbezoeken 75+

De mensen, die in de periode tot
augustus volgend jaar 75, 80, 85,
90, 95 of 100 jaar worden, zullen
benaderd worden voor een huis-
bezoek. De huisbezoeken worden
afgelegd door vrijwillige mede-
werkers. Deze medewerkers stu-
ren degenen, die zij willen bezoe-
ken een brief, voor het maken van
een afspraak. Tijdens het bezoek
zal de medewerker een aantal
vragen stellen met behulp van
een vragenlijst. De antwoorden,
die op de vragen gegeven wor-
den, worden anoniem verwerkt.

Voor degenen, die bezocht wor-
den, neemt de vrijwillige mede-
werker een informatiegids mee,

Aan de hand van de huisbezoe-
ken en de beantwoorde vragen-
lijsten, kunnen wij nagaan of er
behoefte bestaat aan bepaalde
voorzieningen, hulp of activiteiten.
(Op deze pagina is meer informa-
tie te vinden over dit huisbezoek-
project)

Van medewerkers verwachten wij
dat zij affiniteit met ouderen heb-
ben en goed kunnen luisteren.

Medewerkers bepalen zelf hoe-
veel mensen zij bezoeken. Gebo-
den worden: goede begeleiding,
een onkostenvergoeding en de
HOF-kortingspas. Spreekt dit vrij-
willigerswerk u aan en zou u hier-
aan willen meewerken, schroom
dan niet om contact op te nemen
met dhr. Matthias Wenzel, oude-
renconsulent Zebra, wijk- en
dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon 4248127.

over activiteiten en voorzieningen
in Den Haag. Voor dit project, dat
door de wethouder van Jeugd,
Welzijn en Sport, de heer K. Klein,
van harte wordt gesteund, heeft
de gemeente de benodigde adres-
gegevens beschikbaar gesteld.

Hebt u vragen over de huisbezoe-
ken, dan kunt u bellen met dhr.
Matthias Wenzel, ouderenconsu-
lent Zebra, p.a. wijk- en diensten-
centrum De Heldenhoek, Eland-
straat 88, tel. 4248127.

Winterweekend:
najaarsprogramma
In oktober en november zijn er nog vier zondagmiddagen, waar-
bij een optreden en een warme maaltijd (twee-gangen-menu)
worden aangeboden. Het programma vindt plaats in de wijk-
centra Het Klokhuis en De Heldenhoek. Het Winterweekend-
aanbod, is een initiatief van het Ouderenwerk van de St. Zebra.

Het overzicht ziet er als volgt uit:
Zondag 9 oktober in Het Klokhuis: Optreden van “Satin Live”,
dames met een Nederlandstalig liedjesprogramma en
‘evergreens”. Aansluitend maaltijd: andijviestamppot met gehakt-
bal en nagerecht.

Zondag 23 oktober in De Heldenhoek: Folkloristisch danspro-
gramma door volksdansvereniging ‘Nitsanim”. Aansluitend maal-
tijd: goulash, aardappelen, salade en nagerecht.

Zondag  27 november in De Heldenhoek: Blijspel “3 x verkocht”
door toneelvereniging “Oude Haagsche Brandweer”. Aansluitend
maaltijd: erwtensoep, garni en nagerecht.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma
begint om 14.30 uur en is, na het nuttigen van de maaltijd, door-
gaans om 17.45 uur afgelopen.

Toegangskaarten á € 6,00 (met Ooievaarspas: € 5,00), inclusief
de maaltijd, zijn vanaf  twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het
Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en “De Heldenhoek”,
Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

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

Handwerken

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

Instuif
bij ‘t Anker


