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Gemeente investeert
in buurtfietsenstallingen
De Groene Eland wil graag weten of u misschien een geschikte locatie in de wijk
weet waar een fietsenstalling voor buurtbewoners kan worden gerealiseerd. Reacties kunt u doorgeven via elandkrant@groene-eland.nl, of met een briefje naar De
Groene Eland, Elandstraat 88A.
De gemeente heeft voor fietsenstallingen in Den Haag € 500.000 beschikbaar via een
nieuwe subsidieregeling. En met uw idee voor een geschikte locatie kunnen we, samen met de ondernemers uit de wijk en de gemeente, kijken of het te realiseren is.
In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun
fiets stallen. Voor veel mensen is een goede en veilige plek om hun fiets te stallen een
belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen. Uit angst voor fietsendiefstal en vandalisme schaffen mensen geen nieuwe fiets aan of ze gebruiken de fiets niet of minder. In
Den Haag zijn er inmiddels 30 buurtstallingen.

Geslaagd straatfeest
Van Speijkstraat en
Van de Spiegelstraat

W ie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld
fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen.
Ook eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen subsidie aanvragen om de stalling te verbeteren. De subsidie is maximaal 400 euro per fietsplek in de stalling, met
een maximum van € 40.000 per buurtstalling. De regeling loopt tot 31 december 2012.
Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie: www.denhaag.nl/fietsen

De Groene Eland zoekt voor de
werkgroep Leefbaarheid & Verkeer
een voorzitter
De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer van de Groene Eland is op zoek naar een
voorzitter c.q. trekker voor de werkgroep. Buiten het voorzitten van de vergaderingen is deze persoon verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda.
Dit betekent dat alle zaken aangaande leefbaarheid en verkeer in het Zeeheldenkwartier inhoudelijk gevolgd moeten worden. Ook zal de nieuwe voorzitter/trekker
het aanspreekpunt worden voor wijkbewoners, bestuur Groene Eland en gemeente
aangaande de leefbaarheidproblematiek.
Interesse? Meld u bij de Groene Eland, telefoon 070-3560410 of per mail:
secretariaat@groene-eland.nl

Wat ontstaan is als een idee tijdens de nieuwjaarsborrel heeft uitvoering gekregen
op 1 september. De Van Speijkstraat en Van de Spiegelstraat hebben hun eerste
straatfeest mogen begroeten.
De opzet was om buren met elkaar in contact te brengen en op een ludieke manier
de sociale band te verstevigen. Om 14.00
werd het feest geopend met gratis koffie,
thee en taart voor alle aanwezigen. De
muziekale invulling werd verzorgd door
drie bands die als een magneet nog meer
buren aantrokken. Natuurlijk werden de
kinderen ook verwend met een spring kasteel, schminken en diverse spellen. Het
Klimopvrouwtje gaf een educatieve en
speelse rondleiding door de mooie stadstuinen in de straat.
Onder leiding van Sanny van Atelier de
Kunstvlieg, hebben alle kinderen een
prachtig schilderij gemaakt met de beeltenis van de held Jan Carel van Speijk.

Dit schilderij is te bezichtigen bij de Kunstvlieg in de Piet Heinstraat en zal ter veiling
worden aangeboden.
En dan was er natuurlijk de loterij waarbij
o.a. een wijn proevavond, cursus bloemschikken, diverse tegoedbonnen en zelfs
een presentatie projector gewonnen kon
worden. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door een aantal lokale ondernemingen. De opbrengst van de tombola en het
schilderij komen geheel ten goede aan de
Zeeheldentuin. Alle aanwezigen, de sponsoren, de bands en de zon hebben een bijzonder goede sfeer gecreerd en willen wij
graag bedanken! Op naar volgende jaar.
Paul de Goede

Subsidie voor nieuwe
ondernemers in het
Zeeheldenkwartier
Het college heeft ingestemd met het Plan van Aanpak ‘Zeehelden, kwartier voor
speciale zaken’. Met de uitvoering van het Plan van Aanpak voor het Zeeheldenkwartier wil de gemeente in samenwerking met ondernemers, bewoners en eigenaren werken aan de versterking van het winkelgebied. In de vorm van een subsidie wil
de gemeente nieuwe ondernemers stimuleren die zorgen voor versterking van het
winkel- en horeca-aanbod binnen het profiel van ‘Zeehelden, kwartier voor speciale
zaken’ en zich willen vestigen in de winkelstraten Piet Heinplein, Piet Heinstraat,
Zoutmanstraat, Prins Hendrikplein of Prins Hendrikstraat.

Foto: Reinout Barth

De Nachtwacht in het Zeeheldenkwartier
In de afgelopen zomermaanden schilderde Hans van der Spek de Nachtwacht van
Rembrandt na. Het ‘doek’ is 3,25x2,44 meter groot en hangt inmiddels in een café in
het Statenkwartier. Het atelier van Hans aan de Prins Hendrikstraat was een ware
attractie. Regelmatig kwamen buurtbewoners kijken hoe het werk vorderde.
Hans kreeg een reproductie van een tweedehands winkel verderop in de straat. “Door
het na te schilderen duik je helemaal in zo’n schilderij.” Zo ontdekte Hans allerlei leuke
details. Enthousiast vertelt hij: “Zie je die losse handschoen in de hand van de voorste
figuur? Trouwen met de handschoen was vroeger een bekend gebruik.” En met een
glimlach: “Kijk daar achterin fluistert de ene iets in het oor van de ander. Zijn mond valt
er van open.” Hans heeft gedurende het werk bewondering voor het origineel gekregen.
“Misschien ga ik hem binnenkort eens in het echt bekijken. Dat is er nog nooit van
gekomen.”

Elke startende ondernemer kan zich melden bij winkelstraatmanager Inge Niks om na
te gaan of hij of zij in aanmerking komt voor deze regeling. Er zijn 9 criteria opgesteld,
waarvan er aan 7 moeten worden voldaan. Voorts is het van belang dat de huisvesting al
is geregeld en de ondernemer ingeschreven staat bij de KvK. De ondernemer heeft
recht op een bijdrage van € 10.000,-. Deze wordt in 2 termijnen betaald, te weten de
eerste helft bij start van de onderneming en de tweede helft na 2 jaar bij bewezen
ondernemerschap. Daarvoor worden de criteria nogmaals getoetst of hieraan is voldaan. De eerste aanvragen zijn gedaan. Wees er snel bij en wijs belangstellenden ook
op de regeling, zodat vernieuwing in het winkelgebied wordt gestimuleerd. Info: Inge
Niks tel: 030-2232394 of email: i.niks@ixin.nl

Evaluatie parkeerregeling
Vanaf 1 maart 2010 geldt in het centrum, dus ook in het Zeeheldenkwartier, een
nieuwe parkeerregeling. De gemeente wil graag van de bewoners weten hoe zij die
regeling in de praktijk ervaren.
Vindt u het een vooruitgang of hebt u juist meer problemen hierdoor gekregen?
Reacties kunt u sturen naar De Groene Eland, Elandstraat 88a of mailen naar
info@groene-eland.nl.

Elandkrant

32e Zeeheldenfestival
was een groot succes

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

Het 32e Zeeheldenfestival dat dit jaar van 27 juni tot 1 juli plaatsvond was weer een groot succes. Het weer zat het grootste deel
van de tijd mee en de sfeer was geweldig.
Er was een gevarieerd programma met activiteiten voor de kleintjes
en muziek voor de groten. Die muziek begon woensdagmiddag met
de presentatie van de jeugdige groepsleden van Ready to play en
eindigde zondagmiddag met de klassieke formatie ‘L’Harmonie
Nouvelle’. Daartussen in speelden een veelheid aan bands en formaties een keur aan muzikale smaken. Op naar de 33e, dat volgend
jaar van 10 t/m 14 juli gehouden wordt.

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

Wie het geheugen eens wil opfrissen of wie wil weten wat er gemist
is, kijkt op www.Zeeheldenfestival.nl

Gevonden voorwerpen
Zeeheldenfestival

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

Na het laatste Zeeheldenfestival zijn er een aantal kledingstukken op het Prins Hendrikplein blijven liggen.
Het gaat om onderstaande jacks:
- Coolcat zilverkleurig meisjesjack met capuchon, mt 170-176
- Zwart-rood-wit geruit jasje met capuchon, mt 116/128
- Grijs lakleren regenjasje met capuchon en stippelvoering, mt
116/128
- Roze Lonsdale capuchonjack met deelbare rits, mt 32
- Zwart Mountain W ings fleece jack XL
Alsmede een sleutel aan stoffen hanger waarop tekst: “Remove
before flight”.

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

Deze spullen kunnen maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00
uur worden opgehaald in de winkel van De Groene Eland, Elandstraat 88a.

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.

Straatfeesten
De afgelopen tijd zijn er weer diverse initiatieven ondernomen om
een straatfeest te houden en De Groene Eland hoopt dat deze buurten straatfeesten blijven bestaan.
We hebben echter één verzoek: wil degene die de aanvraag indient zo
vriendelijk zijn een kopie van deze aanvraag aan de Groene Eland te
sturen, inclusief naam en bankrekeningnummer van de aanvrager.
De Groene Eland krijgt regelmatig een bedrag op de rekening gestort,
waarvan onbekend is voor wie en voor welk straatfeest dit bestemd is.
Dat schept nogal eens verwarring en onduidelijkheid.
Hartelijk dank, bestuur Groene Eland.

Colofon
Redactie adres
Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410

Voorkom
meeuwenoverlast

Buurtpreventieteam
Zeehelden zoekt
actieve buurtbewoners!
Iedereen die in de wijk het Zeeheldenkwartier woont en ouder is dan achttien jaar. Wel is het gewenst dat je als
teamlid van onbesproken gedrag bent.
En zowel mannen als vrouwen zijn van
harte welkom in ons team. Maar ook zou
het in onze wijk fijn zijn als er wat meer
mensen met een andere nationaliteit
dan de Nederlandse, lid zouden worden van ons team.

Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op:
www.zeeheldenkwartier.nl

Wat doet het Buurtpreventieteam (BPT)?
De buurtbewoners van het BPT maken regelmatig een wandeling
door de wijk. Bijzonderheden, problemen of situaties die mis (dreigen te) gaan, signaleren zij en geven zij door aan de juiste instantie
zoals politie, woningcorporatie of gemeente. Het BPT grijpt niet zelf in.
De instanties komen na het signaal van het team zo snel mogelijk in
actie. Bovendien gaat een Buurt Preventie Team niet surveilleren door
de wijk. De nadruk ligt op preventie, het is geen buurtwacht!

Aan dit nummer werkten mee
Reinout Barth
Rick Herrera
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)

Wannneer?
De buurtbewoners lopen op willekeurige dagen en tijden door de
buurt. Overdag en ’s avonds. Het buurtpreventieteam loopt in het Zeeheldenkwartier. Het hoeft u niet veel tijd te kosten. U geeft zelf aan hoe
vaak en wanneer u een ronde wilt lopen.

e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Eindredactie en vormgeving
Cora Walthaus
De volgende Elandkrant
verschijnt: 22 oktober
Kopijdeadline: 4 oktober

 Voer meeuwen en ook duiven niet. Vooral niet in tijden wanneer er

Oplage: 6700 exemplaren
De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.





Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Mascha van
Bergenhenegouwen - secretaris
Ewoud den Haas
Henk Boenders
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht
om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.
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genoeg voedsel te vinden is. Hoe gemakkelijker ze aan eten kunnen komen, hoe meer vogels dit aantrekt en hoe meer jongen zij
groot kunnen brengen.
Maak vuilniszakken goed dicht en zet ze vlak voor het ophaalmoment
buiten. Zo geeft u meeuwen minder kans om eten uit de zakken te
halen. U vermindert hierdoor ook eventuele overlast van ratten.
Bij de gemeente kunt u gratis een restafvalcontainer aanvragen. U
heeft de keuze uit een donkergroene restafvalcontainer van 140
liter (voor 3 huisvuilzakken) en 240 liter (voor 6 huisvuilzakken). Zo
hoeven vuilniszakken niet meer los op straat gezet te worden.
Meeuwen en andere vogels komen af op de geur van etensresten
in het huisvuil. Verzamel groente-, fruit- en tuinafval daarom apart
van het andere afval in een goed afgesloten GFT-container of GFTemmer, deze zijn gratis bij de gemeente aan te vragen.
Gebruik gele vuilniszakken. Deze vuilniszakken zijn extra stevig.
Meeuwen kunnen deze moeilijk open scheuren. Zo komt er minder
huisvuil op straat terecht.

De restafvalcontainer voor vuilniszakken en de GFT-container of GFTemmer kunt u bij de gemeente aanvragen via telefoonnummer 14 070 of
via www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu.htm

W ij vragen u 1 maal per 5 weken 2 uur beschikbaar te stellen voor
deze club van gemotiveerde buurtbewoners. Het is de bedoeling dat u
2 uurtjes, in de ochtend dan wel de middag, een ronde door de wijk
loopt. U kunt zich aanmelden via deze site of via het emailadres
buurtsignaal@gmail.com. U kunt zich ook aanmelden via twitter:
@ BP_Zeehelden of Facebook: facebook.com/BPZeehelden.
Samira Kammouni, Buurtpreventieteam Zeehelden.

Snelheidsmetingen
Piet Heinstraat
Er zijn snelheidsmetingen gehouden in de Piet Heinstraat. Hierbij
kwam aan het licht dat er structureel te hard wordt gereden.
De politie van het bureau Karnebeek gaat samen met bewoners en
ondernemers een actie houden om de snelheid terug te brengen. De
straat is uiteindelijk een z.g. Erf waar bestuurders stapvoets moeten
rijden en de voetgangers op rijweg mogen blijven lopen. Oók de paarden van de Koninklijke koetsen moeten er stapvoets gaan, wat ze
vaak niet doen.

Elandkrant

Leefbaarheid & Verkeer
door Henk Boenders

In de vorige krant heb ik u verteld over de wijkschouw die regelmatig wordt gehouden
en dat daarbij vaak problemen gesignaleerd worden die om extra aandacht vragen.
Deze keer wil ik wat andere zaken onder uw aandacht brengen.
Piet Heinplein
Neem nou het Piet Heinplein. De uitbater van Brasserie H.P. Mutters wilde daar een
terras. Na overleg met de gemeente werd daar een terras gecreëerd tegen de gevel van
dat restaurant. W ant, zo was de redenatie van ambtenaren, dan heb je geen last van
fietsen die dwars door je terras over het
plein rijden. Dat daar helemaal niet gefietst mag worden speelt kennelijk geen
rol. En de voetganger met rollator, kinderwagen of andere beperking bij het lopen
moest het maar zien te redden tussen Piet
Heinstraat en Elandstraat.
Aan de vormgeving van dat terras hebben
veel mensen zich geërgerd. Dat probleem
is nu opgelost. De nieuwe opstelling toont
nog wat kaal, maar dat komt omdat er nog
parasolletjes ontbreken en er geen kleedHet oude terras op het Piet Heinplein.
jes wapperen. Eindelijk het terras zoals
we ook elders in veel vakantiesteden aantreffen. En als de meubels slim worden opgesteld is het ook afgelopen met fietsen over dat voetgangersgebied.

Zeeheldentuin
steeds dichterbij

door Annelies Breedveld

De fondsenwerving en steun voor de Zeeheldentuin blijft groeien. De buurtbewoners
uit het Zeeheldenkwartier hebben tot nu toe het fantastische bedrag van ruim 4600
euro bijeen gebracht om de aankoop van de grond en de aanleg van het stadspark
mogelijk te maken.
De Zeeheldentuin is in gesprek met een serieuze partij die ons aanzienlijk wil steunen
bij de aankoop van de grond. Omdat nog niets definitief is, kunnen we nog geen details
melden. W at zouden we dat graag doen! Maar eerst zeker weten, en dan melden we
heel graag goed nieuws aan alle bewoners die de Zeeheldentuin zo enorm steunen.
Wij hopen al in het volgende nummer van de Elandkrant...
Winnaars
De zeilactie van zeezeiler Peter van Amstel (Offline) uit het Zeeheldenkwartier, is fantastisch verlopen. Er zijn zo’n 300 loten verkocht en er is meer dan 1000 euro opgehaald.
De winnaars van de Zeeheldentuin-loterij kregen op het Zeeheldenfestival hun prijs
uitgereikt. Een paar weken later was het zo ver, ze gingen de Noordzee op om een
prachtige tocht te maken.

De winnaars van de zeiltocht op weg naar volle zee...

Het nieuwe terras van Brasserie H.P. Mutters op het Piet Heinplein.

Reclamezuil op het Piet Heinplein.

Nu ik het toch over dat plein heb. Het betreft hier een beschermd stadsgezicht waar
allerlei beperkingen gelden voor de
(ondernemende) Hagenaar, maar niét
voor het stadsbestuur. Die vinden het de
normaalste zaak van de wereld om, zonder zich iets aan te trekken van het oorspronkelijke architectonische ontwerp en
zonder enig overleg met de omgeving, het
aanzien van dat plein te wijzigen. Het vermaledijde “lichtobject” is de punt op een
cirkel met (verwijderde) bankjes die wijst
naar de ingang van de winkelstraat. En
van tijd tot tijd zet de overheid ook nog eens,
op een willekeurige plek, enorme reclamezuilen neer die het plein nog meer ontluisteren.

Elandstraat
Als er iets mislukt is, is het wel de Elandstraat. De bestrating tussen Hogewal en
Zoutmanstraat is in een zodanige kwaliteit uitgevoerd dat de straat, die eind 2010 splintertje nieuw met éénrichtingverkeer is opgeleverd nog steeds regelmatig vol met plassen staat. Er zijn ook allerlei (nood)oplossingen verzonnen om het regenwater niet de
huizen binnen te laten stromen. Maar goed, er is wel € 100.000,— aan overgehouden,
welk bedrag elders in de stad is besteed.
De straat zou worden omgetoverd in een
laan met veel bomen en met hangende
verlichting aan kabels die van gevel tot
gevel zouden gaan. Geen lelijke lantaarnpalen meer in de straat. Nou, u weet wel
beter. Links en rechts schots en scheef
staan er weer (nog dikkere) palen in de
straat omdat je niet zomaar kabels aan
andermans eigendom mag vastmaken.
Als de noodzaak ontbreekt om verlichting op
die manier aan te brengen dan geeft dat een
probleem bij de uitvoering. Zeker als je vooraf
geen overleg pleegt met de eigenaren in die
straat. Die krijgen de bestuursrechter aan
hun kant, want waar plaats is voor bomen is
Een artist impression van het ontwerp
ook plaats voor palen. De noodzaak ontherinrichting Elandstraat uit 2008.
breekt om een kabel aan je gevel vast te
laten maken. Het resultaat is een ratjetoe aan kabels en (dikke) palen. En dat was de
mensen zo niet beloofd!
Het is u misschien niet opgevallen maar de bomen die geplant zijn, zijn niet de bomen
die beloofd zijn. In de kapvergunning is de herplantplicht opgenomen “van 20 Prunus
Avium plena van de 2e grootte met een minimale stamomtrek van 20/25 cm”. Een middelgrote boom met een ronde en regelmatig vertakte dichte kroon. De boom kan 8-12 m
hoog worden. Moet je je iets aantrekken van zo’n voorschrift? Kennelijk niet. Je plant
gewoon 20 Robinia pseudoacacia Unifoliola, wat maakt het uit… Deze boom heeft een
onregelmatige kroon en kan een hoogte bereiken van circa 18 meter.

Rabobank
De Zeeheldentuin krijgt voornamelijk steun van bewoners.
W e zijn dan ook enorm verheugd over een bericht van onze Rabobank aan het Prins
Hendrikplein. De Rabobank heeft ons benaderd en steun uitgesproken aan de Zeeheldentuin! Ze willen kijken wat ze kunnen doen om ons te helpen. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Binnenkort praten we verder, de Zeeheldentuin is erg blij en hoopt
natuurlijk dat meer ondernemers in het Zeeheldenkwatier er zo over denken…
Facebook
De Zeeheldentuin is op Facebook.nl/zeeheldentuin actief. W e vragen iedereen met een
Facebookpagina ons te liken en onze pagina op zoveel mogelijk prikborden achter te laten.
We zijn altijd op zoek naar mensen, die niet alleen goede ideeën hebben maar vooral
ook zelf de ideeën willen helpen uitvoeren! W il jij in een kraampj e staan, onze
facebookpagina helpen bijhouden, fondsenwerven of iets anders doen voor de Zeeheldentuin, mail dan naar info@zeeheldentuin.nl!

Pure Markt
in de Piet Heinstraat
Zondag 21 oktober van 11.00 tot 18.00 uur
Voor de 2e keer dit jaar organiseert ondernemersvereniging de Zeehelden de Pure
Markt in de Piet Heinstraat. Een ambachtelijke markt op het gebied van lekker eten
en drinken en een klein stukje non-food.
Op de Pure Markt kan men kennismaken
met verschillende leveranciers die zich bezighouden met ambachtelijk en lekker
eten, maar ook met creativiteit en duurzaamheid. Op de markt vindt u pure
producten, verkocht door de producenten
zelf. Zij kunnen u informeren over de ingrediënten, herkomst en het productieproces. U kunt uw aankopen ter plekke
nuttigen of mee naar huis nemen.
Naast het geweldige aanbod op het gebied van eten, drinken en creatieve producten is de Pure Markt ook een evenement voor
het hele gezin. Muziek, en de gezellige terrassen zorgen voor een unieke sfeer. U kunt op
een terras koffie drinken met een lekker
taartje, lunchen, een borrel drinken met
een oester of kaasplankje of met vrienden
een biertje drinken terwijl de kinderen met
elkaar spelen.
Een aantal van de meer dan 80 deelnemers zijn: Marcus de oesterman van Zilt &
Zalig, American baking Company, Druivenkwekerij Nieuw Tuinzicht,Forellen kwekerij ‘t Smallert, Capo Cucina, Lekker Brood,
Marius Wijnwinkel en Haarzuiver.
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Nieuwe lezingen
in De Tempel
Het komend najaar biedt de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag in de
Tempel, Prins Hendrikstraat 39, een nieuwe reeks lezingen aan. Op iedere derde
donderdag van de maand houden enthousiaste medewerkers van de afdeling
archeologie een interessant en toegankelijk verhaal over hun onderzoek of bespreken andere aspecten van de archeologie in Den Haag.

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur, toegang vanaf 19.45 uur. Aanmelden is noodzakelijk (max. 30 plaatsen) via: archeologie@denhaag.nl met in het onderwerp: lezing.
20 september - Een reisje langs de Rijn?
Romeinse binnenvaart, overslag en distributie in de Nederlandse delta door Jeroen
van Zoolingen, archeoloog.
De overslag en distributie van goederen, die heden ten dage het economisch leven in
de W est-Nederlandse delta domineert, begint al in de Romeinse tijd. In deze boeiende
lezing neemt archeoloog Van Zoolingen u mee langs de Nederlandse rivieren en vertelt
over het belang van deze wateren in het Romeinse rijk.
18 oktober - Van verdediging naar bescherming
De Atlantikwall in Den Haag door Henk Ambachtsheer, Monumentenzorg & Welstand.
De Duitse verdedigingswerken - de
‘Atlantikwall’ - op Haags grondgebied
staan centraal, waarbij de onderwerpen oorlog en vestingbouw; de bezetting en de kustverdediging; de gevolgen van de aanleg van de ‘Atlantikwall’ voor Den Haag en de uiteindelijke vorm van de ‘Atlantikwall’ (de
‘Stützpunktgruppe Scheveningen’)
aan bod komen.
15 november Dieper dan het duinzand
1946 - Bunkers op de boulevard, onderdeel van de
Het ijzertijd landschap van westelijk
Atlantikwall, worden gesloopt.
Den Haag door Christiaan Rieffe, geoloog.
Onder de duinen van Den Haag ligt een veel ouder landschap begraven. Dat landschap
wordt in de late bronstijd voor het eerst gekoloniseerd. Opgravingen, waarnemingen, en
acheologische begeleiding van een groot aantal rioolvervangingen in wijken zoals Statenkwartier, Vogelwijk en Kijkduin leverden de afgelopen 10 jaar inzicht op in hoe het landschap er vooral in de ijzertijd uitzag.
20 december - Opgegraven, maar dan?
Het werk van een archeologisch restaurator door Johan van der Helm, restaurator.
W at gebeurt er na de opgraving met de gevonden, vaak onherkenbare, modderige,
aangevreten of juist aangekoekte, in puzzelstukjes uiteengevallen vondsten? Na een
korte inleiding, vertelt restaurator Johan van der Helm in zijn atelier over de technieken
van zijn specialisme en hoe hij vondsten van aardewerk, metaal, hout, glas of bot behandelt en bewaart.

Informatiebeurs
Zeven Wegen naar het Licht
Op 20 oktober, van 10.00 tot 15.30 uur, organiseert de Theosofia Stichting in samenwerking met diverse esoterische verenigingen een informatiebeurs aan de Laan van
Meerdervoort 1A. Wat is de Theosofia Stichting, wat zijn die esoterische verenigingen en wat kan je op de informatiebeurs zoal te weten komen?
De Theosofia Stichting
De Theosofia Stichting is ontstaan in 1913 toen Loge Den Haag van de Theosofische
Vereniging, Vrijmetselaarsloge Rakoczy en The order of the Temple of the Rosy Cross,
besloten het gebouw waarin zij bijeenkwamen, ingrijpend uit te breiden. De uitbreiding
vond plaats onder leiding van de beroemde architect Karel de Bazel. Dit gebouw is later
verkocht aan het Communicatiemuseum in de Zeestraat.De latere gebruikers verhuisden naar de Laan van Meerdervoort 1A te Den Haag.
Wie nemen deel aan de informatiebeurs?
 Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland.
 Loge Phoenix, onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.
 Loge Rakoczy, de oudste nog bestaande Gemengde Vrijmetselaarsloge en lid van
het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren.
 Tafel Mont Salvat, onderdeel van de Internationale Orde van de Tafelronde.
 W GNB (W erkgroep Naastenliefde en Begrip), een New-Age beweging die informatieve lezingen en workshops geeft.
 W hite Eagle Stercentrum Den Haag, een dochterloge van de Engelse moederloge
W hite EagleLodge.
Wat hebben deze verenigingen gemeenschappelijk?
De belangrijkste doelstelling van deze verenigingen is dat zij mensen, die op zoek zijn
naar de zin van het leven, van informatie voorzien en hen helpen op hun zoektocht naar
het Licht of anders gezegd naar Waarheid. Ieder mens is anders en zal een andere weg
naar het Licht kiezen, toch komen deze wegen tezamen uit op één weg.
Zes verenigingen die ieder volkomen in vrijheid hun eigen weg volgen, maar uiteindelijk
bij het zelfde doel uitkomen. Wat is dan die zevende weg, is de volgende vraag. Dat is de
weg die ze allemaal gezamenlijk vormen.
Wat kan je verwachten op de informatiebeurs?
Op de beurs hebben de deelnemers hun eigen informatiestand met boeken en gratis
foldermateriaal. Iedere deelnemende vereniging presenteert in een korte bijeenkomst
van ongeveer een half uur, wie zij is. Dat wil zeggen dat de loges veel laten zien van het
werk dat tot nu toe niet zo zeer voor het voetlicht kwam.
De W GNB heeft een speciale tarotsessie onder leiding van een ervaren tarotiste. Tarot
is bij uitstek een middel of methode jezelf te leren kennen.
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Naam: Marije en Rob

Status: Best Friends

W oonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Rob: 11 jaar.
Marije: 3,5 jaar.
Beroep Rob: Adviseur Personeel en Organisatie bij de gemeente Den Haag.
Beroep Marije: Z.Z.P.-er (Kleuradviseur).
Passie Rob: Het maken van muziek. Componeren, produceren en het spelen in
bands waaronder de band 9-2-5 (‘nine to five’).
Passie Marije: Kleur en mensen.
De werkzaamheden van Rob als adviseur P&O: Hij heeft binnen de gemeente
onder andere een bureautje opgezet om herplaatsers te helpen bij het vinden van
nieuw werk. De gemeente moet namelijk bezuinigen.
De werkzaamheden van Marije als kleuradviseur: Adviseert, zowel aan groepen als
individueel hoe kleur in kleding, accesoires en make-up gebruikt kan worden om
het beste uit jezelf te halen (o.a. met de workshop ‘Ontdek jouw kleuren’).
Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Rob: begeleidt in zijn vrije tijd creatieve brainstormsessies bij teams en organisaties. Ook musiceert hij o.a. als basgitarist en percussionist en banjert hij graag door
de stad, in de paleistuin en op het strand. Ook het opsnuiven van cultuur door het
bijwonen van concerten en theatervoorstellingen doet hij graag in zijn vrije tijd.
Marije: haar werk is tevens haar passie. Ze houdt zich ook in haar vrije tijd met de
invloed van kleuren bezig. Hiernaast werkt ze als webredacteur (ZZP), als vrijwilliger bij de Madurodam Manege (voor gehandicapten) en volgt ze de opleiding tot
Journey-therapeute (d.m.v. geleide visualisatie helpen Journey-therapeuten lichamelijke en emotionele kwesties te helen).
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Gunstige ligging tussen centrum en strand. Alles goed bereikbaar (w.o. winkels
en openbaar vervoer).
2. Buurt met een eigen karakter die naast de leuke bewoners gevormd is door de
bijzondere karakteristieke zaakjes en activiteiten als ‘De strooptocht’ en ‘Anna’s
wijsje’( De laatste is een ontdekkingstocht in december langs locaties in de buurt
met akoestische muzikale verrassingen); en door de authentieke gebouwen
met soms wondermooie Jugendstil elementen.
3. Rob vindt het Zeeheldenkwartier qua sfeer lijken op de Pijp in Amsterdam.
4. Marije voelt zich hier erg veilig en op haar gemak
5. Gemoedelijke en gezellige sfeer. Een diversiteit aan mensen waarvan de samenstelling mooi in balans is.
W at zijn pluspunten van het Zeeheldenkwartier betreft blijkt Rob al een tijd een
online ‘Mood Board’gemaakt te hebben waarop hij deze geïllustreerd met de wereld deelt (zie pinterest.com/robvanberlo/my-hood-and-why-i-love-it/).
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Fietsen her en der neergezet en veel fietswrakken in de straten.
3. Jammer van de leegstaande winkels in de Piet Heinstraat en van het braakliggend terrein aan de Tasmanstraat.
4. De particuliere huurprijzen zijn redelijk hoog.
Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
1. Meer en betere fietsbeugels (de zogenaamde ‘fiets-nietjes’) plaatsen.
2. Een strenger fietswrak-beleid.
3. De leegstand verminderen door goedkope werkplekken aan startende ondernemers te bieden.
4. Meer kledingwinkels is een wens; evenals een biologische supermarkt om de
hoek (met biologische streekproducten).
Aanraadplek/aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Als aanraadactiviteit de buurttochten ‘De strooptocht’ en ‘Anna’s wijsje’, en ‘het Zeeheldenfestival’. Geliefde aanraadplekken zijn ‘Sevenster’, het Prins Hendrikplein
(Marije), Het Anna Paulownaplein (Rob), ‘Normal gets you nowhere’, Café Blossom
en ‘Bij Lotje’.
Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW -genoten?
Rob: Blijf niet binnen zitten en ga lekker de straat op.
Marije: Kleur je buurt door jezelf te laten zien! En kijk ook even op www.essentzie.nl.
W ij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interes sante 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.

Kinderboerderij
‘t Beestenspul
Dagelijks kunnen jong en oud van 9.00 uur
tot 17.00 uur terecht bij kinderboerderij `t
Beestenspul in de Tivolistraat, tussen de
Hemsterhuisstraat en de W esterbaenstraat. W oensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur kunnen kinderen onder begeleiding knutselen..

Volg de Elandkrant op Twitter
voor het laatste wijknieuws!

www.twitter.com/elandkrant

Elandkrant

Jongeren houden
Zeeheldenkwartier schoon
Tien zaterdagen lang lopen ze door wijk: de jongens en meisjes met
een speciale hes van de BBOZ. Ze werken mee aan het ‘heel, schoon
en veilig’ houden van het Zeeheldenkwartier door onder meer onkruid te wieden, hagenaartjes te schilderen en bankjes te repareren. Het is al weer voor het vierde jaar dat jongeren dit werk doen.
“Dit jongerenwerk is een project van woningcorporatie Haagwonen en de gemeente
Den Haag, die het voor de helft subsidieert. Dat laat wel zien hoe belangrijk zij dit project
voor de wijk vinden. Wij zorgen voor klussen die moeten worden uitgevoerd”, zegt BBOZdirecteur Henk Daalmeijer. “De jongeren die meedoen, hebben in het verleden voor een
bepaalde manier van overlast in hun buurt gezorgd. De bedoeling van dit project is dat ze
met andere ogen naar de openbare ruimte leren kijken en dat ze goed leren omgaan
met anderen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de buurt. We laten ze expres in hun
eigen woonomgeving aan de slag gaan. Dan zien hun buren en ook anderen dat ze
serieus aan het werk zijn en niet lopen te klieren.”

Zeeheldenfestival

Talent ontluikt bij
Haag Wonen Moves You
Tijdens het Zeeheldenfestival vond onlangs weer een flitsende editie van Haag Wonen Moves You plaats. Het evenement bestond onder meer uit voetbal- en hockeyclinics onder leiding van ex-voetbalinternational John de Wolf, speelsters van ADO Den Haag en hockeyinternational Eby Kessing.
De woningcorporatie sponsort ‘’s werelds gezelligste jaarlijkse
buurtfeestje’ graag. ‘Haag Wonen vindt het belangrijk dat bewoners vooral zelf werken aan de leefbaarheid in de wijk’, zegt
beheerconsulent Hans Out. ‘Het Zeeheldenfestival is daar een
goed voorbeeld van. Het is immers een geweldig evenement dat al 32 jaar wordt gedragen door veel vrijwilligers. Bij de afgelopen editie waren bijna 160 vrijwilligers betrokken.’
Balletje trappen met John de Wolf tijdens de voetbalclinic.

Het project is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar uit het Zeeheldenkwartier. Tien zaterdagen lang werken ze tussen 10.00 en 16.00 uur op straat onder begeleiding van de
wijkagent en medewerkers van Haagwonen en de BBOZ. De jongeren worden door de
wijkagent, woningcorporatie of het welzijnswerk voorgedragen. Ze doen het werk vrijwillig en niet omdat ze ergens voor gestraft zijn.
“Soms denken mensen dat de jongeren dit als een straf moeten doen, maar dat is
beslist niet waar’, verklaart Henk Daalmeijer. “Het is ook niet vrijblijvend. De jongeren
sluiten een overeenkomst met ons en beloven zich op een bepaalde manier te gedragen. Als ze het traject goed doorlopen, krijgen ze van ons een certificaat. De jongeren
krijgen begeleiding vanuit het welzijnswerk, wij zorgen voor het werk op straat.” Hij kijkt
ook hoe het project steeds kan worden aangepast en veranderd, zodat het voor alle
partijen uitdagend blijft. Zo zal in de toekomst worden aangehaakt bij de voorbereiding
van het Zeeheldenfestival.
“Als wijk moet je ook de jongeren tegemoet komen”, zegt hij. “Ondernemers zouden
bijvoorbeeld kunnen kijken of ze stageplekken of vakantiewerk hebben voor jongeren in
de wijk. Deze groep heeft ook te maken met de crisis; ze kunnen daardoor bijvoorbeeld
moeilijk werk vinden. Wat betekent dat voor hen? Ze moeten wel de maatschappij in
later. Ik denk dat het ook wel een verantwoording is van diverse partijen in de wijk om
zich hiervoor in te zetten.” Meer informatie over dit project is verkrijgbaar bij de BBOZ,
telefoon 070 - 361 59 90 of info@bboz.nl.
Gratis
Haag Wonen is al jaren sponsor van het Zeeheldenfestival. En de corporatie sloot er
met Haag Wonen Move You onlangs voor de tweede keer bij aan. Gelukkig was het beter
weer dan in 2011. De omstandigheden waren perfect om te sporten en om creatief bezig
te zijn. Er waren genoeg mogelijkheden voor en iedereen kon gratis meedoen. Rieneke
de Gekste presenteerde ook deze editie van Haag Wonen Moves You weer op haar
eigen, enthousiaste manier.
Veel kinderen volgden de voetbal- en hockeyclinics. Zoals Delano, Tyrese en Daan. Ze
speelden met veel plezier en hebben ‘een beetje bijgeleerd’. Delano vond voetbal het
leukst. ‘Ik speel bij Quick.’ Tyrese vond het juist leuker om aan de hockeyclinic deel te
nemen. ‘Ik zit ook op voetbal, maar dat doe ik dus al vaak.’

Jongeren aan het werk in het Jennyplantsoen onder begeleiding van de wijkagent en
medewerkers van HaagWonen en de Bboz.

Haags Poppentheater
Behalve sporten, konden kinderen onder meer ook zelf schilderen of zich na laten tekenen door de bekende Haagse kunstenaar/muzikant Dennis Wijmer. Twee clowns trokken het hele plein over om de bezoekers te vermaken. In de grote tent was een leuke
voorstelling met poppen en muziek te zien van Het Haags Poppentheater, onder leiding
van wijkbewoner Vincent Mens. Hij betrok ook diverse kinderen bij de voorstelling.
Wijkbewoner Vincent Mens met zijn poppentheater.

Natuurtalentje
Voor het podium lieten Black, Brownie en The Blondes hun spectaculaire streetdance
moves zien. Een aantal kinderen toonde zich snelle leerlingen. Ze gingen helemaal los
op moderne hiphop muziek. Zoals Muriël, Ze kwam met haar moeder Miranda uit Loosduinen speciaal voor het Zeeheldenfestival naar het Prins Hendrikplein. ‘Soms doe ik
met mijn nicht een dansje’, vertelt Muriël, maar verder heeft ze nog geen danservaring
opgedaan. Ze moet een natuurtalentje zijn en gaat in de toekomst zeker vaker de dansvloer op. Ze heeft ook nog gehockeyd (‘Met 2-1 gewonnen’) en een teddybeer geschilderd. Is Muriël gek op knuffels? ‘Nee, maar ik heb er wel veel.’
Haag W onen is volgend Zeeheldenfestival er weer bij, maar op welke manier en in
welke mate, is nog niet bekend.

5

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,

Winterweekend
najaarsprogramma

Huisbezoeken 75+

In oktober en november 2012 zijn er vier zondagmiddagen, waarbij
een optreden en een warme maaltijd (twee-gangen-menu) worden
aangeboden. Het programma vindt plaats in de wijkcentra “het Klokhuis” en de “Heldenhoek”. Het “Winterweekendaanbod”, is een
initiatief van het Ouderenwerk van de St. Zebra.

In oktober 2012 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 situatie, waarin de zelfstandig wonende wijkbewoners zich bevinden.

Zondag 14 oktober in het Klokhuis: Klassieke vioolmuziek ten gehore
gebracht door Duo8cordes, dat bestaat uit de violistes Paula Sagristà
en Estela Mezquita. Aansluitend maaltijd: goulash, aardappelen, salade en nagerecht.
Duo8cordes
Paula Sagristà en Estela Mezquita
ontmoetten elkaar voor het eerst
in 2003 toen ze samen optraden
bij het jeugdorkest van Catalonië.
Na de nodige omzwervingen,
waarbij ze contact met elkaar hielden, richtten zij in 2009 het vioolen viola-duo Duo8cordes op.
Sindsdien heeft dit duo door heel
Op 14 oktober is er een optreden
Nederland opgetreden. Het revan het Duo8cordes in het Klokhuis.
pertoire van Duo8cordes bestaat
uit een verscheidenheid van klassieke stukken van onder andere Bach,
Haydn en Mozart. Door hun vernieuwende spel krijgt Duo8cordes de
kans om op tal van plaatsen en gelegenheden op te treden.
Zondag 28 oktober in De Heldenhoek: Toneelvereniging “Oud Haagsche Brandweer” met een toneelstuk. Aansluitend maaltijd: macaronieschotel, salade en nagerecht.
Zondag 11 november in het Klokhuis: “Welkom in het bos”, een komedie van Alex van Warmerdam, opgevoerd door toneelvereniging
“ADODVS”. Aansluitend maaltijd: stamppot boerenkool met worst en
nagerecht.
Zondag 25 november in De Heldenhoek: Optreden van volksdansvereniging “Nipah”, met een gevarieerd repertoire volksdansen.
Aansluitend maaltijd: erwtensoep garni.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma begint om 14.30 uur en is, na het nuttigen van de maaltijd, doorgaans
om 17.45 uur afgelopen. Toegangskaarten á € 6,00, inclusief de maaltijd, zijn vanaf twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het Klokhuis,
Celebesstraat 4, telefoon 3503511 en “De Heldenhoek”, Elandstraat
88, telefoon 4248115.

Indische middagen in het Klokhuis
W oensdag 19 september: Drs. Ron Habiboe geeft een lezing over
verhalen en geschiedenis van Ambon.
Woensdag 10 oktober: Dhr. E. Heuvel vertelt over hoe zijn stripboek
“De terugkeer” tot stand is gekomen.
De Koempoelans zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang € 3,00. Kaartverkoop bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

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 wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

In De Heldenhoek
dinsdagmiddag
11 en 25 september
9 en 23 oktober
Aanvang 13.30 uur

Yoga
In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.30 tot 10.30 uur yogalessen gegeven. Kosten: € 10,- per maand.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.

Rommelmarkt
De Heldenhoek
Vrijdag 28 september
van 8.30 tot 16.00 uur

De Heldenhoek
Activiteiten 2012
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

Handwerken 55 + Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Kosten: gratis
Tekenen en
schilderen

Maandag van 14.00 - 16.00 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 en vrijdag vanaf 12.00 uur. Kosten: gratis

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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De mensen, die in de periode tot oktober volgend jaar 75, 80, 85, 90,
95 of 100 jaar worden, zullen benaderd worden voor een huisbezoek.
De huisbezoeken worden afgelegd door vrijwillige medewerkers. Deze
medewerkers sturen degenen, die zij willen bezoeken 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 worden, worden anoniem verwerkt. Voor degenen, die bezocht worden, neemt de vrijwillige medewerker een informatiegids mee, 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 adresgegevens beschikbaar gesteld.
Hebt u vragen over de huisbezoeken, dan kunt u bellen met dhr.
Matthias Wenzel, ouderenconsulent Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 4248127.

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 2012 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. (Elders op deze
pagina is meer informatie te vinden over dit huisbezoekproject)
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, schroom dan niet om contact op
te nemen met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent Zebra, p.a. wijken dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 4248127.

Instuif bij ‘t Anker
Zelf spullen verkopen?
Tafelhuur: 1 tafel
€ 3,50
2 tafels € 5,00
Tafels reserveren en inlichtingen:
Joyce Kalka, telefoon 4248115.
W ijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Wil jij graag knutselen, sporten of misschien
wel een leuk spelletje doen? Kom dan naar
de woensdagmiddaginstuif bij ‘t Anker.
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar - Kosten: € 0,50.
‘t Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119, telefoon 4248296.

Pannenkoeken
Zondag 16 september en 21 oktober in de Heldenhoek, Elandstraat 88. Van 13.00 tot 16.00 uur.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

Tafeltennis in
Buurthuis DeeDrie
Elke maandag van 13.00-15.00
uur is er tafeltennis voor volwassen in buurthuis DeeDrie, gelegen aan de W itte de W ithstraat
119. De kosten zijn € 2,50 per
maand. Voor inlichtingen kunt u
contact opnemen met Leo Notenboom telefoon 06-44122713.

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!

