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Vanaf half maart worden de tijdelijke bouwhekken rondom het bouwterrein Noordwal-
Veenkade vervangen door houten bouwschuttingen. Om er voor te zorgen dat de omge-
ving van het bouwterrein ook tijdens de uitvoering van het project er aantrekkelijk uit blijft
zien, wordt een groot deel van de schutting voorzien van een mooi ontwerp. Elf ontwer-
pers uit het Hofkwartier maken op initiatief van het bureau Ontwerpwerk en met input
van de directe omgeving van het werkterrein een ontwerp voor de 164 meter lange
bouwschutting. Ook komen er kijkgaten die voorbijgangers de kans geven het werk te
volgen. Omstreeks eind maart is de schutting te bewonderen. Aanstaande zomer kan
men vanaf een uitkijkpost uitkijken op het bouwterrein en zien hoe het werk de diepte
ingaat. De post wordt geplaatst aan de Veenkade bij de Bilderdijkstraat.

Een kleurrijke bouwschutting

Een uitsnede van het ontwerp van Stephan Csikos.

Crunch, februari 2011. Beiden gezeten aan de lange tafel voorin de lunchroom kno-
pen winkelstraatmanager Nel de Jager en de Haagse fotograaf Bruno van den Els-
hout een gesprek aan. Het gaat al snel over creatieve oplossingen  voor commer-
ciële vraagstukken: in dit geval de tijdelijk leegstaande winkels. Die doen afbreuk
aan de aantrekkelijkheid van de Prins Hendrikstraat, Zoutmanstraat en Piet Heinstraat.

Bruno vertelt over zijn visie op het Zeeheldenkwartier als Europees kruispunt van Den
Haag. Zoveel talen, zoveel verschillende winkels. Door die te bezoeken, reis je van
Engeland naar Polen en van Rusland naar Portugal. Gewoon, om de hoek. Als je die
verbeelding nu eens in kon zetten, om het aanzien van de winkelstraat te verbeteren...

De fotoserie ‘Groeten uit Europa... in het Zeeheldenkwartier’ heeft precies dat tot doel.
Om het kleurrijke karakter van de winkelstraten niet door leegstand te laten onderbre-
ken. Uit zijn rijke Europese fotoarchief  stelt Bruno een serie samen van 12 beelden,
steeds met winkelactiviteit als thema. De beelden worden uitgevoerd als zwart-wit beel-
den op transparant folie. Zwart-wit om de vrijblijvende suggestie te wekken van wat er
achter de winkelruit in de toekomst zou kunnen gebeuren. Transparant om ondanks de
decoratie recht te blijven doen aan de beschikbaarheid van de panden.

Recent is de eerste foto uit dit project geïnstalleerd in de Piet Heinstraat op nummer 83.
En zo komt de 2e de Riemerstraat inmiddels uit op het Londense Regent Street, dat
vooral in de avond fraai aangelicht is. Zodra de resterende 11 beelden worden aange-
bracht, ontstaat vanzelf een fotoroute langs Moskou, Parijs, Rome en Brussel. Een reis
door Europa, dwars door het Zeeheldenkwartier.

Projectpartners: Gemeente Den Haag & IXIN / Inge Niks, PHOTOLOGIX.NL / Bruno van den Elshout,
Guthschmidt / Marieke Claus

‘Groeten uit Europa... in het Zeeheldenkwartier’

Regent Street in Londen is de eerste foto uit het project ‘Groeten uit Europa... in het Zeehelden-
kwartier’, geïnstalleerd in de Piet Heinstraat op nummer 83.

Van de Voorzitter
Ik weet niet hoe u het beleeft maar ik heb ondertussen wel genoeg van de kou die het
land teistert. Gelukkig komt het voorjaar er weer aan en zullen de temperaturen weer
stijgen. Het voorjaar is ook traditioneel de tijd om de boel weer schoon te maken en
op te knappen.

Ook de gemeente heeft blijkbaar dit ge-
voel en heeft het plan opgevat om de win-
kelstraten van het Zeeheldenkwartier op
te knappen. Er wordt een regiegroep en
een klankbordgroep ingericht zodat wij als
bewoners en ondernemers inspraak krij-
gen bij de plannen die de gemeente gaat
ontwikkelen. Als De Groene Eland zijn we
bezig om in beide groepen vertegenwoor-
digd te zijn, zodat de bewoners inderdaad
inspraak gaan krijgen. Wij verwachten u in
de loop van het jaar meer informatie over
dit project te kunnen geven.

Het Zeeheldenkwartier is nu al enige tijd
zonder tram 17 en dat is een hard gelag.
Uit betrouwbare bron hoor ik dat met name
de winkeliers in de Zoutmanstraat direct
de financiële gevolgen hiervan dragen.
Forenzen en scholieren die altijd met de
tram naar hun werk en naar school gaan
ondervinden hier ook dagelijks last van.
Als gevolg daarvan is buslijn 24 vaak zo
vol dat deze niet alle passagiers kan mee-

nemen. Kortom de tram wordt zeer gemist
en wij hopen dat de tram weer snel terug-
komt en zijn oude route hervat.

Overigens zag ik van de week in de Post-
hoorn een advertentie waarin een project-
ontwikkelaar zijn project promootte met de
slogan: “Rivierenbuurt ’t nieuwe Zeehel-
denkwartier”. Dit soort berichten toveren
altijd een glimlach om mijn mond. De norm
voor een leuke wijk in Den Haag is dus
blijkbaar het Zeeheldenkwartier en dat is
iets waar we allen trots op moeten zijn.

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat op 12
maart het jaarlijkse politieke debat is en
dat wij uw aanwezigheid zeer op prijs zou-
den stellen. Tenslotte rest mij om u allen
een mooi en zonnig begin van de lente toe
te wensen.

Ludo Geukers,
voorzitter De Groene Eland.

Politiek Debat
Zeeheldenkwartier
Op dinsdag 12 maart, aanvang 19.30 uur,
vindt er in de Heldenhoek, Elandstraat 88
een door De Groene Eland georganiseerd
politiek debat plaats over de hot items
die in het Zeeheldenkwartier spelen.

Er wordt ondermeer gesproken over:
• Alternatief busje lijn 17 en terugkeer van

de tram eind 2013.
• Nieuw terrassenbeleid met minder re-

gels en vergunningen.
• Herinrichting winkelstraten.
• Gevolgen bouw Noordwal-Veenkade

voor bewoners en bedrijven.
• Jeugd, ouderen en het gemeentelijk

welzijnsbeleid.

 Wijkbewoners zijn van harte welkom!

Fantastisch nieuws vanuit de Zeeheldentuin
Op 1 maart 2013 moest genoeg geld bijeen zijn om de stadstuin om de hoek van de
Prins Hendrikstraat te kunnen aankopen. Dat was de absolute eis van grondeigenaar
woningcorporatie HaagWonen aan vereniging De Zeeheldentuin om de tuin aan te
leggen. De Zeeheldentuin is enorm trots om hier te kunnen melden dat we de deadline
van HaagWonen hebben gehaald!

Enthousiaste bewoners, allemaal vrijwilli-
gers, hebben binnen een jaar voldoende
geld bijeengebracht van fondsen maar ook
van bewoners en ondernemers om te vol-
doen aan de eisen van HaagWonen.

Wethouder
Een schoolvoorbeeld van bewonersparti-
cipatie waarin bewoners zelf verantwoor-
delijkheid nemen voor hun leefomgeving
en zelf in actie komen om die te verbete-
ren. Tenslotte hoeft de gemeente niet al-
les voor ons te doen, we kunnen zelf ook
veel bereiken! Wel hebben we fantastische
steun van de gemeente gekregen. Zowel
wethouder De Jong als het stadsdeel Cen-
trum danken wij voor hun support! Ook de
gemeenteraad heeft ons gesteund, door
het omarmen van het initiatief en het steu-
nen van twee moties voor meer groen in
het Zeeheldenkwartier.

De bal ligt nu bij HaagWonen om zo snel
mogelijk met de bouw van de huurhuizen
te beginnen zodat de bewoners begin
2014 eindelijk van de Zeeheldentuin kun-
nen genieten. Dan kunnen we de lap grond
die al 7 jaar braakligt, als buurt eindelijk
gebruiken. We hopen zelfs dit jaar de grond
al te kunnen gebruiken als tijdelijke tuin.
De Zeeheldentuin rekent erop dat Haag-
Wonen zijn beloften nakomt, nu wij aan
alle voorwaarden hebben voldaan.

Bijdragen vanuit de buurt blijven nog altijd
hard nodig voor aanleg en beheer, zie
www.zeeheldentuin.nl of kom naar de
Home Made Market op 7 april, waar de
Rabobank Prins Hendrikplein ons een fan-
tastische cheque gaat overhandigen van
10.000 euro. De Zeeheldentuin onthult dan
ook de maquette van de tuin en waar we
deze geweldige gift aan zullen besteden.

Zeeheldentuin
haalt deadline HaagWonen!

door Annelies Breedveld

Zie ook pagina 3.
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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 werkgroe-
pen of zich bij een van de werkgroe-
pen aansluiten? Neem dan con-
tact 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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Geef uw melding
goed door aan
de wijkagent
De wijkagenten vragen aandacht voor de
meldingen van de wijkbewoners van het Zeeheldenkwartier. Het
gebeurt regelmatig dat de wijkagenten door buurtbewoners wor-
den aangesproken of gebeld worden met een vage mededeling dat
er aan de overkant gedeald wordt zonder daarbij een juiste plaats-
aanduiding door te geven. Geef een huisnummer of straat door,
zorg voor een goed signalement zodat de politie actie kan onderne-
men en een onderzoek kan instellen.

De melding mag ook anoniem gedaan worden om te voorkomen dat
de gegevens van de buurtbewoner bekend worden bij de dader. De
politie gaat heel discreet om met de informatie van de burgers.

Bij een melding op heterdaad kan altijd 112 gebeld worden. De politie
heeft de burgers nodig en andersom. De burgers wonen 24 uur per
dag in hun wijk, zien en horen veel en de wijkagent is niet 7 dagen in
de week in dienst.  Samen moet de criminaliteit bestreden worden. Er
wordt altijd tereuggekoppeld met de melder/aangever.

M Melding : 0800-7000
Je kunt bij M. terecht met infor-
matie over (ernstige) misdaad.
Dat kunnen heel veel soorten
strafbare feiten zijn. Een paar
voorbeelden zijn een overval,
brandstichting, wapenhandel,
inbraak, maar ook bedreiging. Je
kunt ook bellen over fraude zo-
als met een verzekering, de be-
lasting, sociale premies of uitkeringen. Ook voor schendingen van
integriteit kun je bij M. terecht. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar
die zijn positie misbruikt.

Feiten
Een telefoontje bij M. wordt niet altijd een melding. Je moet aan M.
zoveel mogelijk feiten over een gebeurtenis doorgeven. Vage of alge-
mene beschrijvingen zijn onvoldoende. Daarom zal de medewerker
vragen naar:
Wie
• een naam of adres van een persoon;
• waar werkt die persoon?

Wat
• details over wat hij heeft gezegd of gedaan;
• wat is de persoon precies van plan;
• een wapen dat is gebruikt;
• een kenteken van een auto.

Waar en wanneer
• de precieze plaats waar de gebeurtenis heeft afgespeeld;
• Wat is de naam van de school, discotheek, etc.?
• een datum en tijdstip.

Verontrustend antwoord op
voorstel De Groene Eland
over busje 17
Op het voorstel van De Groene Eland om het busje 17 via de Bilder-
dijkstraat te laten rijden is een negatief antwoord gekomen van
wethouder Smit. Het voorstel was door De Groene Eland gedaan
om zo de bewoners en het hotel in díe hoek van het Zeehelden-
kwartier te bedienen met het alternatieve OV.

Het antwoord is zeer verontrustend te noemen, omdat de wethou-
der daarin aangeeft dat “de infrastructuur in en rond de Bilderdijk-
straat te beperkt is”. Die infrastructuur was naar ons beste weten
speciaal aangepast voor hulpdiensten zoals ambulance en brand-
weer. Voor de voertuigen van deze diensten is die omgeving kennelijk
niet geschikt, want het busje 17 is beslist niet groter dan brandweer-
auto’s en ambulances.

De commissie Leefomgeving sprak op woensdag 13 februari 2013
over het terrassenbeleid. Er waren twee insprekers, de heer Ravoo
sprak in namens Koninklijke Horeca Nederland en de heer Boen-
ders sprak in namens Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De
Groene Eland. Wethouder Boudewijn Revis zegde toe om de twee
jaar het terrassenbeleid te zullen evalueren en hij zal de commissie
en de raad hierover informeren.

Het nieuwe beleid zal per 1 maart 2013 ingaan, met een overgangs-
periode tot 1 maart 2018,als de gemeenteraad het heeft goedgekeurd.
Alhoewel de commissie aangaf zich prima te kunnen vinden in het
voorstel van het college van B&W, heeft de Bewonersorganisatie van
het Zeeheldenkwartier toch wel enige bedenkingen tegen dit nieuwe
beleid. Zo wordt het uiterlijk van het terras geheel aan de smaak van
de horecaondernemer overgelaten, óók in het beschermd stads-
gezicht. De enige voorwaarde is: “Het terrasmeubilair dient van na-
tuurlijke of natuurlijk ogende materialen te zijn”.

De gemeente wil eenvoudiger en minder regels voor de ondernemer,
maar dat betekent niet dat minder regels ook minder duidelijk moeten
zijn, in tegendeel zelfs. Wat in de verordening en de verleende vergun-
ning geschreven staat moet slechts voor één uitleg vatbaar zijn zowel
voor ondernemers als voor bewoners. En daar laat het nieuwe
terrassenbeleid nog wel wat te wensen over. Houdt u bij het lezen het
onderscheid tussen terrasafscheiding en terrasschot goed in de ga-
ten. Een terrasschot is slechts één van de elementen die een terras-
afscheiding kunnen vormen, ook een bloembak met bamboe van 2
meter kan een element van de afscheiding zijn.

Soorten horecaterras
De gemeente heeft de horecaterrassen onderverdeeld in twee soor-
ten terras: aan- en los van de gevel van de horecavestiging. Los van
de gevel heet het een eilandterras. Een gevelterras mag niet meer
dan de helft van het trottoir in beslag nemen, waarbij een obstakelvrije
doorgang op het trottoir moet overblijven van tenminste 150 centime-
ter. In dat geval is voor het terras op het trottoir direct aan de gevel géén
vergunning meer nodig. Voor het eilandterras moet wél een vergun-
ning worden aangevraagd. Alleen in het geval dat een vergunning
moet worden aangevraagd is bezwaar maken mogelijk. Het eiland-
terras laat zich weer onderverdelen in twee types: wel of niet op een
parkeerplaats.

Eilandterras
Terrasafscheidingen zijn niet toegestaan bij eilandterrassen, tenzij er
sprake is van aantoonbare ernstige windhinder en alleen bij solitaire
eilandterrassen. In deze specifieke situaties zijn terrasschotten-
toegestaan. Aan de plaatsing zijn echter de volgende afwijkende voor-
waarden verbonden:
- de schotten mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn;
- de schotten dienen volledig transparant te zijn en te blijven (bijv.

beplakking en bekladding dienen door de ondernemer te worden
verwijderd);

- de schotten mogen niet in de straat of aan de wegverharding be-
vestigd worden;

- de schotten mogen geen reclame dragen;
- de schotten mogen alleen geplaatst worden gedurende de periode

dat het terras geëxploiteerd wordt;
- verzoeken voor het mogen plaatsen van terrasschotten worden om

advies aan de ACOR (Advies Commissie Openbare Ruimte) voor-
gelegd.

Parkeerplaatsterras
Het terras op de parkeerplaats moet aan een paar extra voorwaarden
voldoen. Vergunning voor een parkeerplaatsterras (in het Zeehelden-
kwartier) wordt alleen gegeven onder de volgende voorwaarden:
- als een terras op het trottoir en aan de gevel niet mogelijk is, dan

wel minder dan 1.50 m diep zal zijn;
- Komt in een straat die onderdeel uitmaakt van de hoofdwinkel-

structuur;
- De toets op verkeersveiligheid en parkeerdruk wordt doorstaan. De

parkeerdruk binnen 200 meter loopafstand van het aangevraagde
terras moet onder de 90% liggen.

Terrasschotten bij parkeerplaatsterrassen zijn toegestaan, maar niet
aan de trottoirzijde. De maximale toegestane hoogte van de schotten
is 90 cm. Als een vergunning voor een parkeerplaatsterras wordt ge-
geven, wil dat niet zeggen dat dan een vergunningvrij terras aan de
gevel verboden is.

Zorgen
De Bewonersorganisatie van het Zeeheldenkwartier vraagt zich af of
dit beleid een positieve uitstraling zal gaan hebben op de leefbaar-
heid in de wijk. Of dat dit conflictsituaties zal opleveren waarbij hand-
having moeilijker zal worden, er is immers slechts een meldplicht in
de meeste gevallen. Ook de aparte openingstijd voor terrassen komt
te vervallen.

Gezien de signalen die de Bewonersorganisatie bereiken vanuit de
Prins Hendrikstraat en het Anna Paulownaplein kunnen wij alleen
maar adviseren dat u beslist moet melden bij overlast én dat u de
melding registreert. Houd elkaar bovendien op de hoogte van een
overlastmelding.

Als u het hele raadsvoorstel wilt lezen zoek dan op internet naar het
pdf bestand: RIS253196 bijlage 1b

door Henk Boenders

Nieuwe regels
voor terrassen

Noordwal-Veenkade
Op 23 februari is de situatie aan de Noordwal-Veenkade bespro-
ken in de Stamtafel Discussie, een programma van RTV-Discus.

Hieraan namen deel:  Arnold van der Heijden van reizigersvereniging
Rover, Daan Goedhart van de Fietsersbond, Joris Wijsmuller fractie-
voorzitter HSP, Henk Boenders bewonersorganisatie Zeeheldenkart-
ier “De Groene Eland”. 

Een interessant gesprek dat terug te zien is op www.rtvdiscus.nl:
klikken op “uitzending gemist”, dan klikken op “radio archief”. Onder
de datum za 23-feb-2013 12:00-13:00 klikken op Stamtafel Discussie.
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Home Made Market
Zondag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur

Het is bijna weer zo ver, de vierde editie van de Home
Made Market komt eraan! Uiteraard weer in het hart van
het Zeeheldenkwartier op het Prins Hendrikplein en in de
Prins Hendrikstraat. Zet dus vast in uw agenda: zondag 7 april  Home Made Market!

Een geweldige markt voor speciale zaken, kunst, trends en unieke webwinkels die eens
off line willen met hun creatieve-, vintage-, design- & kinderspullen. De Home Made
Market is een lifestyle markt waar je de nieuwste trends aantreft voor interieur, mode,
vintage, kinderkleding, kids design, sieraden en accessoires en zelfs kunst.

In 2013 wordt er in het Zeeheldenkwartier twee keer een Home Made Market gehouden,
zondag 7 april en zondag 1 september. Naast fantastische trendy producten, huis-
gemaakte lekkernijen en kunst, kan het publiek zelf zijn/haar creativiteit ontplooien in
één van de vele workshops. Op zondag 7 april is ook de bekende Ukelele workshop
weer van de partij. De tweede datum kunnen zij helaas niet, dus als u nog Ukelele wil
leren spelen in een half uurtje, dan is zondag 7 april de enige kans dit jaar!

Daarnaast uiteraard weel vele unieke home made kraampjes en ook is de bekende
zweefmolen op het Prins Hendrikplein weer van de partij, kan er een ritje op de ponys
worden gemaakt en kan je je krachten meten op de Kop van Jut!

Tot ziens op de Home Made Market zondag 7 april aanstaande!

Begin februari was het zover. De Torenstraatbrug werd afgesloten, zodat er een
compleet nieuwe brug voor in de plaats kan komen. Voor de omgeving en weg-
gebruikers een grote verandering omdat de bereikbaarheid van de wijk flink veran-
derd is en er omleidingsroutes zijn ingesteld.

De aannemer is direct aan de slag gegaan met het verwijderen van tramrails, boven-
leiding, asfalt, oude kademuren en het leuningwerk van de brug. In de toekomst be-
houdt ook de nieuwe Torenstraatbrug haar historische uitstraling, omdat het oude
leuningwerk opnieuw wordt gebruikt. Bij de Toussaintkadebrug zijn de palen voor de
fundering van de landhoofden aangebracht en het brugdek van de brug verwijderd.

Werkzaamheden
Noordwal-Veenkade

Ook de pompinstallatie is aangebracht inclusief 2 leidingen. Deze leidingen zorgen bij
het afsluiten van de gracht dat het grachtwater blijft doorstromen. Met behulp van 2
buizen met een doorsnede van 1 meter, wordt het water weggepompt.

Binnenkort kunnen de rondvaartboten ook gebruik maken van de aanlegsteigers die
aan weerszijden naast het bouwterrein zijn gebouwd. Voor rondvaarten betekent dit dat
zij met hun gasten 100 meter langs het bouwterrein lopen en daarna weer verder varen.
De korte wandeling kan gecombineerd worden met een uniek kijkje in de bouwput vanaf
de uitkijkpost die binnenkort naast het werkterrein staat of 1 van de kijkgaten in de schutting.

Het asfalt en de tramrails worden van de Torenstraatbrug verwijderd.

door Reinout Barth
Nieuwe getuige
dodelijk ongeval
In de vorige editie berichtte deze krant over de verdrin-
king van onze wijkgenote Bea Kuipers-Scheringa in de
gracht tussen de Veenkade en Noordwal.

Op de avond van 11 december viel ze door de fietsers- en
voetgangersbrug die openlag in verband met werkzaam-
heden door de gemeente. Hoewel alles er op wees, gaf
de gemeente aan dat niet duidelijk is of Bea daadwerke-
lijk door de werkzaamheden in de gracht is gevallen. Maar
na het verschijnen van de krant heeft een nieuwe getuige
zich bij de politie gemeld.

Hij heeft ‘s avonds een fiets in het openliggende deel van
de brug zien hangen. De fiets moet later die nacht in het
water gevallen zijn, want de werklieden die de volgende ochtend weer met de werk-
zaamheden verder gingen, hebben geen fiets gezien. De fiets van Bea is later in de
gracht direct onder de brug teruggevonden. Daarmee lijken de werkzaamheden van de
gemeente wel degelijk verband te houden met het ongeval. De politie heeft het onder-
zoek inmiddels heropend.

Bea Kuipers-Scheringa

Het bestuur van De Groene Eland
heeft met ontsteltenis kennis genomen
van het plotselinge overlijden van
Sawitrie Ramawadh.

Zij was jarenlang een gewaardeerd
vrijwilligster bij o.a. onze winkeldienst
en het Zeeheldenfestival.

Wij zullen haar vriendelijkheid en
enthousiasme missen.

Onze gedachten en medeleven
gaan uit naar haar kinderen en
naaste familieleden.

Bestuur De Groene Eland

Matroesjka genomineerd
voor de Kartiniprijs 2013
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, werd in het Atrium van het Stadhuis de
Kartiniprijs, de jaarlijkse emancipatieprijs van de gemeente Den Haag, uitgereikt aan
het meest vernieuwende en aansprekende emancipatieproject in de stad. Een van
de genomineerden is het Matroesjkaproject (onderdeel van  stichting dr. Schroeder
van der Kolk) in de Crispijnstraat.

Het Matroesjkaproject vangt sinds 2009 jonge moeders en kinderen op die tijdelijk in
een moeilijke situatie zitten. Bij het Matroesjkaproject krijgen de moeders de mogelijk-
heid deel te nemen aan diverse trainingen en workshops die er allemaal op gericht zijn
de deelnemers sterker en onafhankelijker te maken. De kinderen worden gratis opge-
vangen door professionele spelbegeleidsters in de spellokalen, terwijl de moeders
elders in het gebouw deelnemen aan trainingen, zoals:
• Moeder en kind groep: gericht op de persoonlijke ontwikkeling van moeder en kind.
• Taal: gericht op onderwijs, gezondheid en opvoeding.
• Kunstatelier: het maken van kettingen, tassen, etagères en lampen.
• Informatie- en studiecentrum: diverse computervaardigheden, typen en taal.

Op 8 maart kwam deze Elandkrant van de drukker, zodat wij de winnaar van de Kartiniprijs
helaas niet meer in dit nummer konden vermelden. (redactie)

Winkels
Onlangs zijn er drie leuke winkels geopend.
Zo is er een tweedehands fourniturenwin-
kel waar o.a. retrostoffen, wol, garen, rit-
sen, breipennen, zelfgemaakt sieraden,
knoopjes en kralen verkocht worden. Daar-
naast is er een Kinderwinkel met retro-
speelgoed, tweedehands kinderboeken,
spelletjes, zelfgemaakte (verkleed)kleren
en tweedehands kleding. En zijn ze bezig
met de start van een Bloemenexpres. In
deze bijzondere winkel kun je terecht voor
bloemabonnementen, leenboeketten,
leenvazen, boeketten of losse bloemen en
een bezorgdienst die bestaat uit fiets-
koeriers.

Deze winkels vormen tevens een leer/werk-
plek waar de  deelnemers, naast het vol-
gen van trainingen, werkervaring op kun-
nen doen. Het Matroesjkaproject wordt
bestierd door een klein en creatief team
vaste medewerkers en daarnaast zijn er
een aantal vrijwilligers actief.
Info: www.facebook.com/matroesjkaproject

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

Staan vazen, kinderspeelgoed of kinder-
kleding u in de weg? Heeft u wol maar
geen zin om te breien? Liggen er al jaren
lapjes stof in de kast waar u van alles mee
van plan was, maar dat er nooit van komt?
Heeft u de volkstuin opgezegd en struikelt
u over het tuingereedschap?
Ruim het lekker op, breng naar Matroesjka
en geniet daarna van een opgeruimd huis!
Uw spullen krijgen een vrolijk tweede le-
ven bij Matroesjka, Crispijnstraat 74 (zij-
straat Elandstraat).

Markten
Zeeheldenkwartier

2013

Pure Markt
Piet Heinstraat
• zondag 19 mei
• zondag 20 oktober

Home Made Market
Prins Hendrikstraat
• zondag 7 april
• zondag 1 september
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

In het volledig gerenoveerde monumentale pand uit 1890 aan de Tasmanstraat 188,
op de hoek van de Laan van Meerdervoort, is sinds december zorghotel Residence
Haganum gevestigd. Het zorghotel biedt 29 ruime zorghotel-appartementen, die elk
een luxe, warme en comfortabele sfeer uitademen.

Het Haagse zorghotel ‘Nieuwe Stijl’ is spe-
cifiek ingericht voor het hogere topseg-
ment: bevoorrechte mensen die tijdelijk of
langdurig behoefte hebben aan zorg op
maat in een luxe omgeving, met de zeker-
heid van een permanent aanwezig team
van verzorgenden en verpleegkundigen.

Longstay-gasten kunnen hun eigen inrich-
ting kiezen in overleg met een interieur-
architect en -stylisten. Familie, vrienden en
kleinkinderen zijn bovendien altijd welkom
voor bezoek. Naast een restaurant,
roomservice, schoonheidssalon, mini-
bioscoop, bibliotheek, kinderspeelzaal,
een zonnige tuin en diverse balkons, kent
Residence Haganum ook een Private
Dining Room, voor grotere familie-
bijeenkomsten, zoals verjaardagen of bij-
zondere dagen. Voor meer informatie zie:
www.residencehaganum.nl

Zorghotel
Residence Haganum

Naam: Livia

Status: Op ontdekkingsreis

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Al heel wat jaren

Beroep: Tekstschrijver, communicatie-
adviseur en (web)redacteur

Werkzaamheden:
Organisator-coördinator van allerlei
producties en projecten, woordvoerder,
(hoofd-, eind-)redacteur maar ook schrijver
van subsidieaanvragen, speeches, folders,
websites, communicatie- en publiciteits-
plannen, persberichten. Nu bijvoorbeeld
o.a. bezig met de Dag van de Zelfstandige
voor het (landelijke) Platform Zelfstandig On-
dernemers, uitbouw social community www.denhaagdirect.nl. Als vrijwilliger was
Livia de afgelopen vijf jaar met hart en ziel coördinator publiciteit en lid regiegroep
Zeeheldenfestival en in 2009 (van pure verontwaardiging) gangmaker + mede-
organisator burgerinitiatief tegen inhuur security, voor behoud inzet wijkpolitie
tijdens het festival. Sinds kort mag ze als lid van de adviesraad Haagse Poëzie-
route bijdragen aan heel andere mooie projecten voor en in de stad (Een route in
aanbouw).

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. In meerdere opzichten lekker gemixte wijk met voornamelijk de lusten en niet

de lasten van enerzijds het centrum en anderzijds het toeristische strand. Wo-
nen in juist déze wijk was een bewuste keuze.

2. Het Zeeheldenfestival! Al decennia en nog steeds een (ver)bindende factor in
de wijk, springplank voor artiesten en vormgevers en het geeft de wijk een
positieve naam in de hele stad en zelfs daarbuiten.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
De wijk balanceert van oudsher tussen bloei en verval, groei en afglijden (“De
hoop is dat die subsidie voor onze bedrijfsinvesteringszone wat stevigs en
duurzaams op gaat leveren”).

Aanraadplek/aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Het Prins Hendrikplein (heerlijke relaxte plek). En de verborgen hofjes zoals die
bij de 2e de Riemerstraat.

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW-genoten?
Wees trots en zuinig op ons Zeeheldenfestival. Dit jaar wordt het voor de 33e keer
georganiseerd en nog steeds door vrijwilligers. Ongelofelijk wat die - vaak naast
werk, school, gezin, andere zorgtaken - aan werk verzetten om het voor elkaar te
krijgen, ik kan ervan meepraten. Maar wel erg leuk om mee te doen, ik had het niet
willen missen! En bezoek even www.commutaal.nl.

Honderdduizenden kinderen raken door het
oorlogsgeweld gescheiden van hun ouders.
Deze verlaten oorlogskinderen staan er helemaal
alleen voor. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar. Ze
lopen het risico om in de prostitutie te belanden,
uitgebuit te worden als huisslaaf of als kindsoldaat te
eindigen. De oudste theatersportvereniging van den Haag
“De Tegenpartij” heeft het daarom op zich genomen om tijdens de actieweek 538
voor Warchild een benefiet optreden te organiseren.
 
Theatersport is een Improvisatievorm ontwikkeld door de Engelse acteur Kieth John-
stone. Hoewel deze vorm van improvisatietheater al enige jaren werd beoefend in Neder-
land vond de echte hype pas plaats tijdens de succesvolle televisieserie ‘de lama’s’.
 
De Tegenpartij organiseert met Radio 538, Warchild en het Zeeheldentheater een voor-
stelling gevuld met Stand Up Comedy, Theatersport en Improvisatietoneel. Door posi-
tieve energie zullen alle spelers hun best doen om op basis van uw suggesties prach-
tige en hilarische scetches te laten zien.
 
De volledige opbrengst van de kaartverkoop is bestemd voor Warchild en kaartjes zijn
verkrijgbaar vanaf 6,- per persoon. Er zijn ook 4 VIP tafels beschikbaar voor 100,- per
tafel (maximaal 6 personen per tafel).
 
Voor meer informatie of om te reserveren kunt u kijken op www.impro4warchild.nl of
bellen met organisator Barry van de Laar op 06-23525078.

Zaterdag 23 maart van 20.00 tot 22.30 uur
in het Zeeheldentheater, Trompstraat 342.

Een avond theater
voor Warchild!

Sinds een aantal jaar organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met de
Richard Krajicek Foundation sportactiviteiten in de wijk. Deze activiteiten zijn voorna-
melijk gericht op jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar.

Sportieve activiteiten
in het Jennyplantsoen

Onder begeleiding van een sportleider
kunnen zij  o.a voetballen, tennissen,
basketballen of skaten. Daarnaast leent
de sportleider materiaal uit, om de kinde-
ren ook zelfstandig te laten sporten. Alle
activiteiten staan onder leiding van een
gediplomeerde sportbegeleider en vinden
plaats in een veilige omgeving.

Jennyplantsoen
De sportleiders Tommy en Bilal zijn op
woensdag van 14.00 tot 20.00 uur en za-
terdag van 14.00 tot 16.30 aanwezig op
playground Jennyplantsoen. Een mooie
locatie met volop mogelijkheden om te
sporten. Doe jij ook gezellig mee?

Meer informatie via
www.facebook.com/streetsport070 en
www.twitter.com/streetsport070

Zeeheldenkwartier.com online
Er is hard gewerkt aan de website www.zeeheldenkwartier.com van de ondernemers-
vereniging. Een deel staat sinds kort online. Op de website krijgen alle speciale zaken
in het Zeeheldenkwartier een eigen plek door middel van een bedrijfsprofielpagina.

Meer informatie over het Zeeheldenkwartier kunt u vinden op onderstaande websites:
- Algemene informatie: www.zeeheldenkwartier.nl
- Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier: www.groene-eland.nl
- Winkelinformatie vanaf 1880 tot heden: www.pietheinstraat.nl
- Het leukste buurtfeestje in Den Haag: www.zeeheldenfestival.nl
- Bewonersinitiatief voor het aanleggen van een tuin: www.zeeheldentuin.nl
- Lifestyle magazine over het Zeeheldenkwartier: www.zeeheldendenhaag.nl

Heeft u iets leuks of interessants te melden over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen? Dat kan via e-mail: elandkrant@groene-eland.nl
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Jonge helden
op het Zeeheldenfestival
Het duurt nog een paar maanden voor het grootste buurtfeestje van Den Haag, het
Zeeheldenfestival,  weer losbarst.  Achter de schermen wordt door vrijwilligers al
druk gewerkt om van deze 33e editie weer een superfeest te maken. Ze regelen
optredens en artiesten, zoeken sponsors, houden de website en facebook bij, en ga
zo maar door. Tijdens het festival zijn er nog eens tientallen vrijwilligers die meehel-
pen. Met het thema van het komende Zeeheldenfestival in gedachten, “Jonge Hel-
den”, stellen vier jonge vrijwilligers zich aan u voor.

Karym: “Fotograferen is het leukst om te doen”
“Ik ben Karym Ahmed en ik ben 19 jaar. Op het
moment volg ik een studie fotografie en daarnaast
werk ik als freelance fotograaf. Voor het Zee-
heldenfestival doe ik sinds vier jaar van alles een
beetje. Het fotograferen op dit festival vind ik wel
het leukst om te doen. Sinds dit jaar zit ik ook in
de publiciteitscommissie. Dat is erg leuk, vooral
omdat ik natuurlijk zelf ook al bezig ben met vorm-
geving en publiciteit. Ook maak ik elk jaar foto´s
van het festival. Ik woon al mijn hele leven in deze
buurt. Bij het festival ben ik terechtgekomen door
mijn buurman John. Hij vroeg of ik ’s een keer
mee zou willen helpen, en sindsdien werk ik mee
aan dit festival als vrijwilliger. Ondanks dat het
Zeeheldenfestival is uitgegroeid tot een groot fes-
tival, is het nog steeds een buurtfeest. Veel men-

sen kennen elkaar en de sfeer is altijd goed. Voor jong en oud is er wat te doen. Door het
Zeeheldenfestival heb ik een hoop mensen leren kennen en ik krijg altijd leuke reac-
ties.” Foto´s van Karym zijn te vinden op www.karym.webs.com. Hier zijn ook foto’s van
het Zeeheldenfestival te bewonderen.

Matthijs: “Eigenlijk doe ik van alles!”
Ik ben Matthijs Bennebroek en ik ben elf jaar. Bij
het Zeeheldenfestival help ik al drie jaar mee ach-
ter de bar: ik vul de koelkasten aan en ik breng het
afval weg en ik deel fruit uit. Eigenlijk doe ik van
alles, behalve bier tappen, want dat mag pas als
je 16 bent. Mijn vader woonde vroeger hier in de
buurt en hij helpt al heel lang mee bij de festivalbar.
Ik ging altijd wel even kijken op het festival. Toen ik
een keer meeging om te helpen bij het afbouwen
op zondag, bedacht ik me dat het ook leuk zou zijn
om tijdens het festival mee te werken.  Het Zee-
heldenfestival is een gezellig festival met leuke
optredens en spelletjes. En je komt er veel leuke
mensen tegen. Het meest bijzondere dat ik mee-
maakte is dat ik achter de schermen drankjes
mocht brengen bij de artiesten die optraden!”

Bonne: “Vooral het afbreken vind ik leuk”
Bonne is de jongste vrijwilliger van het stel: “Ik
ben 8 jaar. Bij het Zeeheldenfestival help ik mee
met het opbouwen van het festival en het afbre-
ken na afloop. Dat heb ik vorig jaar voor het eerst
gedaan. Wat ik leuk vind aan het Zeeheldenfestival,
is dat er gewoon heel veel dingen te zien en te
doen zijn en dat het op meerdere dagen is. En
vooral het helpen bij het afbreken vind ik leuk! Ik
ben gaan helpen bij het festival, omdat mijn vader
en moeder al jaren meehelpen, en omdat we in
de buurt wonen.”

Rianne: “Het is één groot feestje!”
“Ik ben Rianne Ulrich, 17 jaar oud. Al m’n hele
leven kom ik op het Zeeheldenfestival. Veel van
mijn familie en vrienden van mijn ouders helpen
hier mee. Het was logisch dat ik ook mee ging
doen.  Drie jaar geleden ben ik begonnen met het
helpen bij de snoepkraam en de eetkraam. Vorig
jaar mocht ik achter de bar staan. Dat was wel
grappig: toen ik als zestienjarige achter de bar
stond, vroegen mensen of ik niet erg jong was
om achter de bar te staan. We wonen nu in Delft,
maar elk jaar zorg ik ervoor dat ik tijdens het festi-
val bij familie kan slapen. Het Zeeheldenfestival
mag je gewoon niet missen: de sfeer is erg goed,
iedereen is enthousiast, het is één groot feestje!”

Meld je ook aan als vrijwilliger!
Elk jaar hebben we ruim honderd vrijwilligers nodig om de kleine en grote klussen te
doen. Denkers en doeners, jong en oud; iedereen is welkom! De klus(sen) waarmee je
kan helpen, zijn bij de voorbereiding van het festival de programmering van arties-
ten, publiciteit en maken van het programmaboekje, sponsorwerving, faciliteiten en
kunst. En tijdens het festival gaat het om bijvoorbeeld schminken, de rommelkraam, de
eetkraam, de bar, op- en afbouwen, EHBO en stagemanagement. Wil je dit jaar of vol-
gend jaar aanschuiven? Ga dan naar www.zeeheldenfestival.nl en geef je op via de
button “Vrijwilliger”. Alvast bedankt!

www.zeeheldenfestival.nl

Volg de Elandkrant op Twitter
voor het laatste wijknieuws!

www.twitter.com/elandkrant

Steun de voedselbank
De kerk van de Elandstraat geeft al geruime tijd steun aan de voedselbank. Wij willen
onze steun aan de allerarmste gezinnen die aangewezen zijn op de voedselbank
uitbreiden door een beroep te doen op onze wijkbewoners.

Bij de zondagse viering en op de woensdag staan achter in de kerk grote manden
waarin bezoekers houdbare levensmiddelen kunnen deponeren. Ook op werkdagen
kunt u voedselproducten zoals rijst, koffie, thee, limonade, voedsel in potten of blikken,
enz. inleveren op het adres in de Da Costastraat 46, ’s morgens tussen 10 en 12 uur.

Het Zeeheldenkwartier telt veel mooie en bijzondere woningen. Er wonen unieke
mensen in. Op deze pagina aandacht voor één van hen: Monique Kranenburg, een
vrouw die ondanks veel tegenslagen heel positief in het leven staat.
 
Ze woont met haar hond Zazou en haar kat Kitty in een driekamerappartement van Haag
Wonen aan de Veenkade. Het is een zogenoemde MIVA-woning, een aangepaste wo-
ning voor MInder VAliden. Haar dochter en zoon zijn de deur uit. ‘Het is een geweldig
huis. Ik mis alleen een balkonnetje.’ Monique kan met bijna alle buren goed opschieten.
‘We overlopen elkaar niet. Maar als er iets is, staan we voor elkaar klaar. Ik zou ook wel
lid willen worden van de bewonerscommissie.’

Monique Kranenburg:
 

‘Ik probeer altijd
positief te zijn’

Buurtpreventieteam
Monique woonde voorheen in Zoetermeer en in diverse andere Haagse wijken. ‘Ik ben
een geboren en getogen Hagenese.’ Hoewel ze er pas twee jaar woont, bevalt het
Zeeheldenkwartier haar het meest. ‘Ik vind het een gezellige, leuke wijk. Het centrum is
ook lekker dichtbij. Met mijn scootmobiel kan ik overal makkelijk komen.’ Monique heeft
reuma en een bloedziekte. Zonder medicijnen zou het risico op een hersen- of hartin-
farct enorm zijn. Ze moet stress zoveel mogelijk vermijden. ‘Het is soms best moeilijk. Ik
ben pas 46 en wil nog zoveel.’

Vorig jaar was Monique lid van het Buurtpreventieteam Zeeheldenkwartier. Dat leverde
te veel stress op en om die reden hield ze daar mee op. Monique is door haar ziekte niet
uit het veld geslagen. In tegendeel. Ze stopte met roken, liet snacks links liggen en ging
veel bewegen. Tegenwoordig begint en eindigt ze de dag doorgaans in de sportschool.
Monique viel in een jaar tijd liefst 35 kilo af.
 
‘Ik laat me niet kisten’
Ze heeft allerlei soorten werk gedaan, maar is nu werkloos. ‘Helaas. Ik zou van alles
willen doen, maar het lukt niet.’ De kans dat Monique een geschikte baan vindt, is bijna
nihil. Ze kan slechts parttime, zittend werken en uitsluitend tijdens de middaguren (‘‘s
Morgens is het door de reuma een ramp’). De huidige economische crisis maakt het
perspectief op een baan bijna nihil, begreep Monique ook van het UWV.

Ondanks alles heeft Monique een positieve instelling en dat straalt ze ook uit. ‘Ik laat me
niet kisten. In mijn jeugd had ik het ook moeilijk. Maar ik probeer altijd de positieve
kanten van het leven te zien. Het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten. En er
zullen ook wel weer eens betere tijden komen.’ Monique leeft van een bijstandsuitkering.
Het is moeilijk daar van rond te komen. ‘Een vakantie zit er niet in. Uitgaan kan ook niet.
Helaas.’ Maar eind mei gaat Monique met haar dochter naar De Toppers in de  Arena. Ze
heeft er maanden lang voor gespaard en verheugt zich er enorm op.

Monique Kranenburg met Zazou.

Foto: Ton Groenendijk

Doet u ook mee?
Wij zijn geen uitgiftepunt, maar zorgen er
wekelijks voor dat de producten bij de
Voedselbank Haaglanden terecht komen.
Parochiële Caritas Instelling
Elandstraat kerk.

Wilt u reageren op artikelen
in deze Elandkrant?
Dat kan via e-mail:

elandkrant@groene-eland.nl

SCOOTERSTALLING GEZOCHT!
Ik ben op zoek naar een stalling voor mijn Vespa, liefst in de buurt van Vondelstraat/
Bilderdijkstraat, voor een redelijke prijs. Info: rocaviro@hotmail.com of 0653583169.

door Linda Janssen



Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

Deze pagina 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 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 wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.30 tot 10.30 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.
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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 Maandag van 14.00 - 16.00 uur
schilderen Kosten: € 15,- per maand
Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur

Kosten: € 10.- per maand

Sjoelen Woensdag en vrijdag 13.30  - 15.30 uur.
Kosten: gratis

In De Heldenhoek
 dinsdagmiddag
12 en 26 maart
9 en 23 april

Aanvang 13.00 uur

Activiteiten 2013

Wil jij graag knutselen, sporten of misschien wel een leuk spelletje
doen? Kom dan naar de woensdagmiddaginstuifbij ‘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.

Instuif bij ‘t Anker

Vrijdag 29 maart
van 8.30 tot 16.00 uur

Zelf spullen verkopen?
Tafelhuur: 1 tafel € 3,50

2 tafels € 5,00
Tafels reserveren en inlichtingen:
telefoon 4248115.
Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Rommelmarkt
De Heldenhoek

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.

Bij de i-Shop in De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon 070-
4248115, kunt u op maandag- en
woensdagochtend, van 9.00 tot
12.00 uur, terecht voor gratis en
onafhankelijke informatie en ad-
viezen over: wonen, welzijn, zorg,
inkomen en werk. Waar nodig
helpen zij u verder naar andere
hulpverleners of instellingen.

Wat is de burenhulpcentrale?
Burenhulp is van alle tijden, het is niets meer of minder dan iemand
uit de eigen straat of buurt een handje te helpen. Een keer een bood-
schap doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven sjouwen of een
tv programmeren. De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als dat
vanzelf(sprekend) gaat. Maar ja, je weet niet altijd wie je daar in de
buurt voor kan vragen of wie iets nodig heeft. De burenhulpcentrale
zorgt er voor dat mensen die iets nodig hebben op een makkelijke
manier in contact komen met mensen uit de buurt die weleens voor
een ander van betekenis willen zijn. Dat kan via de telefoon, maar ook
via de website.

Waarvoor kunt u de burenhulpcentrale inschakelen?
U kunt de burenhulpcentrale inschakelen voor kleine en kortdurende
hulpvragen. Bijvoorbeeld als u een keer:
- zelf geen boodschappen kunt doen
- de hond niet kunt uitlaten
- een klein klusje in huis of tuin heeft
- ergens naartoe moet en vervoer nodig heeft
- behoefte hebt aan gezelligheid
- voor een uurtje een oppas zoekt

Doe mee als deelnemer
Om ook werkelijk de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden heb-
ben wij deelnemers nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af
en toe gebeld worden door de centrale met de vraag of u iets voor
iemand in de buurt kunt doen. U bepaalt zelf wanneer u iets voor uw
buurtgenoten wilt betekenen en zit dus nergens aan vast.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-2629999 of de website
bezoeken www.burenhulpcentrale.nl. Wilt u zich als deelnemer aan-
melden dan kunt u het best langskomen bij de Heldenhoek, een
medewerker zal u dan te woord staan.

Yoga

Telefooncirkel
zoekt vrijwilliger
Het Ouderenwerk van St. Zebra zoekt een iemand, die één keer per
week, als vrijwilliger wil helpen bij de Telefooncirkel.

De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewoners die alleen wonen,
of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de Telefooncirkel
bellen elkaar in een afgesproken volgorde. De Telefooncirkel wordt
iedere ochtend gestart door een vrijwillige medewerker tussen 9.00
en 9.30 uur. De laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker. Zo
is de cirkel rond. De deelnemers hebben door de telefooncirkel ie-
dere dag contact met anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp
ingeschakeld worden.

Wanneer u als vrijwilliger mee belangstelling hebt voor de telefoon-
cirkel, dan kunt u contact opnemen met de coördinator mevr. Pia Jan-
sen, tel. 350 70 58. of  Matthias Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra,
p.a. Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Maaltijdproject
zoekt kok(kin)
Het maaltijdproject voor ouderen in De Heldenhoek is dringend op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen maaltijden te bereiden. Met
een keer per twee weken zouden we al heel blij zijn.

Als u meer wilt weten over deze oproep, dan kunt u contact opnemen
met dhr. Matthias Wenzel, ouderenconsulent St. Zebra, Elandstraat
88, telefoon 424 81 27.

Volksdansoptreden
in De Heldenhoek
Zondag 24 maart is er in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek
een optreden van volksdansverenigng “Nitsanim”. Het programma
bestaat uit een gevarieerd folkloristisch dansprogramma met au-
thentieke kledij. Aansluitend is er een maaltijd. Op het menu staat
spaghetti bolognese.

De zaal is open vanaf 14.00
uur. Het  programma begint
om 14.30 uur en is, na de maal-
tijd,  om circa 18.00 uur afge-
lopen.

Toegangskaarten á € 6,00, in-
clusief de maaltijd, zijn vanaf
twee weken tevoren (tot de
donderdag voorafgaand), verkrijgbaar bij  het Klokhuis, Celebesstraat
4, tel. 350 35 11 en De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 4248115.

Ontmoetingsmiddag
buurtgenoten
Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek organiseert vanaf
10 maart iedere 2e zondag van de maand, van 14.00 tot 17.00
uur, een ontmoetingsmiddag voor buurtgenoten.

Iedereen is welkom en ons doel is om  verschillende culturen
met elkaar in contact te brengen.
De toegang is gratis. De Heldenhoek, Elandstraat 88.


