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De toekomst voor de rooms-katholieke kerk in de Elandstraat is onzeker. Vanwege
het teruglopende aantal actieve kerkgangers worden de parochies in Den Haag Noord
samengevoegd. Voor de zondagse kerkdiensten blijven in ieder geval vier kerken
nodig. Het bisdom heeft een lijst met deze kerken bekend gemaakt. De Elandstraat-
kerk staat daar niet bij.

Steeds minder mensen zijn lid van de kerk of bezoeken de kerkdiensten. Hierdoor stroomt
er te weinig geld binnen om de zes rooms-katholieke kerken in Den Haag Noord open
te houden. Volgens een bestuurslid wordt het ook steeds moeilijker om voorgangers en
vrijwilligers te vinden. Daarom worden de zes parochiën samengevoegd tot één paro-
chie ‘Den Haag Noord’ met vier kerken. Als de financiële situatie niet verandert, is er
grote kans dat de andere twee kerken, waaronder de Elandstraatkerk, op termijn dicht
moeten. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen.

De ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen’-kerk aan de Elandstraat is een imposant
rijksmonument uit 1892. Het kerkgebouw met zijn 72 meter hoge torens wordt wel
gezien als een van de mooiste neogotische gebouwen in ons land. De bouwmeester
liet zich inspireren door de vroege gotiek van Franse kathedralen waaronder de Notre
Dame in Parijs. Binnen in de kerk valt pas echt op hoe enorm de ruimte is. Het ‘midden-
schip’ is 35 meter hoog en 60 meter lang. Als de kerkdeuren achter je dichtvallen, valt
het drukke verkeerslawaai van de Elandstraat weg en proef je de weldadige rust die de
kerk uitstraalt.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw is de kerk met subsidie volledig gerestaureerd,
inclusief het interieur en de 66 gebrandschilderde ramen. Als sluitstuk is het gerestau-
reerde kerkorgel in mei 2011 in gebruik genomen.

Het bestuur heeft in een brief de parochianen de situatie uitgelegd en roept hen op mee
te helpen de kerk open te houden. Zo kan men meer doneren of vaker de kerkdiensten
bezoeken. Het bestuur staat open voor goede ideeën maar zegt dat een eenvoudige
oplossing niet voorhanden is. “Dit probleem komt niet uit de lucht vallen. Het zal niet
meevallen een structurele oplossing te vinden.”

Onder parochianen heerst een gelaten
stemming. Sluiting zou als een gemis
worden ervaren, maar een verrassing is
het niet. Robbie Sleeswijk ziet nog wel
mogelijkheden om de kerk open te hou-
den. “Er zijn nog wel plannen te verzinnen
om meer inkomsten te krijgen. Bijvoor-
beeld door diensten speciaal voor de in-
ternationale gemeenschap te houden.”
Mevrouw Vreeswijk zal het een gemis vin-
den als de kerk dicht moet. “Er is geen
kerk die hier op lijkt.” Een vrouw die slecht
ter been is en liever anoniem blijft, zegt:
“Ik zal dan met de tram naar een andere
kerk moeten. Daarvoor moet ik ook nog
overstappen. Er zit niks anders op. Of het
wordt zondags voor de TV zitten.”

door Reinout Barth

Deze zomer is in de gracht de betonvloer gestort voor de parkeergarage aan de Veenkade.
Half augustus is het water weggepompt en werd de vloer zichtbaar. De vloer ligt bijna acht
meter onder het waterpeil. De bouw ligt volgens de gemeente op schema wat betekent dat de
Torenstraatbrug in december weer voor het verkeer opengaat en de tram dan weer gaat rijden.

Elektrische apparaten maken ieders leven op veel fronten erg aangenaam, maar
kunnen een probleem zijn als ze definitief de geest hebben gegeven. Want waar laat
je ze? Weggooien kan niet, want dat is slecht voor het milieu en zonde van de grond-
stoffen. En uitzoeken wat je er dan wel mee moet doen, is ook niet eenvoudig. Voor de
inwoners van het Zeeheldenkwartier is nu een gemakkelijke oplossing voorhanden:
kinderboerderij ’t Beestenspul is sinds kort een inzamelpunt van de organisatie
Wecycle.

Wecycle probeert zoveel mogelijk afgedankte elektrische
apparaten en energiezuinige verlichting in te zamelen
om dat vervolgens op een verantwoorde manier te
laten recyclen. Hiervoor werkt de organisatie samen
met gemeenten, kringloopbedrijven, winkels,
installateurs, scholen en consumenten. Bezoekers
kunnen bij de kinderboerderij kleine elektrische ap-
paraten en TL-, spaar- en ledlampen inleveren.

Voor ’t Beestenspul was het een logische stap om zich aan te melden bij Wecycle, want
de kinderboerderij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En Wecycle heeft er
niet alleen een inzamelpunt bij, maar kan ook de bezoekers van ’t Beestenspul informe-
ren over nut en noodzaak van het inleveren van elektrische apparaten voor recycling. De
kinderboerderij krijgt van Wecycle 250 euro per jaar, waarvoor nieuwe materialen kun-
nen worden aangeschaft.

Meer informatie is te vinden op www.wecycle.nl. Kinderen en basisscholen vinden hier
bovendien een interactieve website met veel informatie voor onder meer spreekbeurten
en het aanvragen van lespakketten.

’t Beestenspul valt onder de BBOZ, de wijkorganisatie die samen met partners in de
buurt hard werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid van het Zeeheldenkwartier. De
medewerkers van de BBOZ blijven ook volgend jaar een vertrouwd beeld in de wijk, want
de gemeente heeft de organisatie voor 2014 de opdracht voor het integraal buurtbeheer
gegeven.

Kinderboerderij ’t Beestenspul is te vinden aan de Tivolistraat. Telefoon 070 - 356 29 18,
e-mail: info@bboz.nl. Openingstijden: maandag van 9.00 tot 16.00 uur, alle andere da-
gen van 9.00 tot 17.00 uur.

Kinderboerderij
’t Beestenspul
inzamelpunt voor Wecycle

Elandstraatkerk
met sluiting bedreigd

Tijdens Open Monumentendag op 14 septem-
ber is de Elandstraatkerk van 12.00 tot 17.00
uur te bezichtigen. Zie pagina 4 voor de overige
open monumenten in het Zeeheldenkwartier.

50 schrijvers treden dat weekeinde op in 50 bijzondere huiskamers. Het programma
biedt letterlijk een avontuurlijke ontdekkingsreis door de wereld van het geschreven
en gesproken woord. Hét feest van de Nederlandse letterkunde waar iedere bezoe-
ker volledig aan zijn trekken komt.

Bij Dichter aan huis fungeert niet het theater maar de woonkamer als festivalpodium. In
de intieme setting van de huiskamer komen de ‘performers’ aanraakbaar dichtbij en er
is alle gelegenheid voor een persoonlijke kennismaking. Deze keer vindt een groot
gedeelte van het evenement plaats in het Zeeheldenkwartier.

Een kleine greep uit het gevarieerde pro-
gramma: Jessica Durlacher, Charlotte
Mutsaers, Menno Wigman, Wim Daniels,
Petra Stienen, René Diekstra, Max Pam,
Herman Pleij, Arie Boomsma en Paul van
Vliet.

Korting voor wijkbewoners
Speciaal voor mensen die woonachtig zijn
in het Zeeheldenkwartier geeft Dichter aan
huis korting het festival te bezoeken. Maar
liefst 5 euro per kaartje (Normale prijs 25
euro, nu 20 euro) Wilt u van deze aanbie-
ding gebruik maken? Stuurt u dan een mail
naar festival@dichteraanhuis.nl, met
daarin uw naam, het aantal kaarten, voor
welke dag en uw volledige adres.

Voor meer informatie over het programma
zie www.dichteraanhuis.nl

Dichter aan huis
in het Zeeheldenkwartier!
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vindt het vernieuwde literair
festival Dichter aan huis plaats.
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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.
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wijkwinkel
De Groene Eland

Elandkrant

Heeft u iets leuks
of interessants te melden

over uzelf, uw straat, de wijk
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2513 GV  Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt

in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!
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Opknapbeurt Elandplein
De gemeente gaat het Elandplein een opknapbeurt geven. Omwo-
nenden hebben aangegeven dat zij graag meer groen in de buurt
willen. Hiervoor is 300.000 euro beschikbaar.

Voor de zomer is er een inloopavond georganiseerd. Het voorlopig
ontwerp is daar met zo’n vijftig wijkbewoners besproken. Een defini-
tief ontwerp is er nog niet, maar duidelijk is dat er meer groen en meer
zitbankjes komen. De gemeente belooft dat de opmerkingen en sug-
gesties van de bewoners worden meegenomen bij het vaststellen
van het definitieve ontwerp.

De werkzaamheden duren een à twee maanden en staan gepland
voor eind 2013 en het eerste kwartaal van 2014.

Nieuwe workshops bij het
Haags Kinderatelier
Voor elke leeftijdsgroep is er dit najaar in Atelier Van Speijk, Van
Speijkstraat 153a, een leuke serie workshops, meteen na school.
Iedere week vertelt de kunstenaar-docent een nieuw verhaal over
(volks)kunst uit allerlei landen en culturen. Afbeeldingen in fotoboe-
ken illustreren hedendaagse kunst of cultureel (wereld)erfgoed,
design, mode en architectuur.

Na een kringgesprek maken de kinderen onder professionele leiding
naar eigen inzicht een kunstwerk hierover. Er zijn altijd uitgekiende
materialen aanwezig die bij het onderwerp van de dag passen, zoals
textiel, leer, hout, verf, metaal en kunststof.

Op maandag is er Wereldsprookjes voor 6 en 7 jaar, op woensdag
Kleuterkost voor 4 en 5 jaar, op donderdag Kunstkennertjes voor 8 en
9 jaar, op vrijdag Kunst & Ontwerp
van Nu voor 10 tot 13 jaar. Op zon-
dag kunnen (groot)ouders komen
met een groep peuters of met de
hele familie.

Reserveren kan tot een week voor
aanvang. Voor informatie en
reservering kunt u op werkdagen
bellen naar 070 36 33 745 tus-
sen 9.30 en 13.30 uur. Zie ook
www.haagskinderatelier.nl.

Foto Expositie

‘Beter dan hier kan niet’
Tot 30 september is het werk van Saskia van Amstel te bezichtigen in
de Italiaanse patisserie en lunchroom Het Gouden Konijn, Prins
Hendrikstraat 96. De werken vinden hun oorsprong in haar werk als
fotografe op een aantal cruiseschepen en de ervaringen die ze in haar
persoonlijke reizen heeft opgedaan. In haar foto’s toont ze een inter-
actie tussen natuurlijke schoonheid en hoe menselijke verlangens
hier een plek in trachten te vinden.

Vanaf het najaar krijgt het Zeeheldenkwartier een eigen weekmarkt.
De markt wordt iedere donderdag van 11.00 tot 19.00 uur gehouden
op het Prins Hendrikplein. De Zeeheldenmarkt richt zich op duur-
zame, dagverse en ambachtelijke producten uit de regio.

Op de Zeeheldenmarkt is plaats voor in totaal 8 aanbieders. De kra-
men komen in een cirkel rondom de fontein te staan. Voorbeelden van
producten die op de Zeeheldenmarkt verkocht mogen worden zijn
duurzaam gevangen vis, zuurdesembrood, boerenkaas, fairtrade
producten en bloemen en planten van het seizoen. De Zeehelden-
markt sluit daarmee aan op het profiel van de wijk waar al veel speciaal-
zaken en kleinschalige horecagelegenheden zijn.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat een duurzame
weekmarkt op het Prins Hendrikplein een positief effect heeft op de
winkels en horeca in het Zeeheldenkwartier. Mensen die naar de markt
komen, bezoeken vaak ook de winkels of eten en drinken iets in de
buurt. Concurrentie met bestaande markten en andere winkelgebieden
wordt niet verwacht omdat de Zeeheldenmarkt zich voldoende onder-
scheidt.

De Zeeheldenmarkt is een wens van zowel ondernemers als bewo-
ners. Diverse ondernemers hebben inmiddels interesse getoond in
een plek op de Zeeheldenmarkt. Zodra de startdatum door de ge-
meente Den Haag is afgegeven zullen de vorderingen te zien zijn op
www.zeeheldenkwartier.com

De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woens-
dag 2 t/m zondag 13 oktober. In 2013 is het thema Sport en Spel met
als motto: Klaar voor de start! Sporten brengt overwinningen, ne-
derlagen, hoogte- en dieptepunten. Sporten is spannend, leerzaam
en het vormt ons deels tot wie we zijn. Dit levert stof tot mooie
verhalen, die zelfs de minder frequente lezer zullen boeien.

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

Zaterdag 28 september 14.30 uur: Koos Meinderts & Annette Fienieg.
Koos Meinderts viert in september zijn 30- jarig jubileum als schrijver.
Hij wordt vergezeld door zijn vaste illustrator Annette Fienieg.
Woensdag 2 oktober, 14.30 uur:  Marly van Otterloo over haar nieuwe
jeugdboek  Surfclub Code Rood, een spannende jeugddetective vanaf
8 jaar. Met muzikale omlijsting.
Zaterdag  5 oktober 14.30 uur: Marije Tolman & Philip Kroonenberg
werkten samen aan een nieuwe cd met kinderliedjes, Taart. Philip
speelt en Marije tekent en vertelt over haar nieuwe boek Springende
pinguïns en lachende hyena’s. .
Woensdag 9 oktober 14.30 uur: Poppentheater met Stefan Wolters.

Op zondag 20 oktober, van 11:00 - 18:00 uur, strijkt de Pure Markt
voor de 6de keer neer in de Piet Heinstraat en op het Piet Heinplein.

De Pure Markt wil u graag kennis laten maken met verschillende leve-
ranciers 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 informe-
ren over de ingrediënten, herkomst en het productieproces. Klanten
kunnen hun aankopen ter plekke nuttigen of mee naar huis nemen.
Naast eten, drinken en creatieve producten is de Pure Markt ook een
evenement voor het hele gezin. Muziek en een draaimolen maken de
markt compleet, zodat er de hele dag iets te beleven is voor jong en
oud.

Uiteraard tonen de ondernemers uit het Zeeheldenkwartier ook op
deze markt weer wat ze te bieden hebben; Specialiteiten in allerlei
soorten en maten, zowel eten en drinken als duurzaam meubilair en
hebbedingetjes, tweedehands spulletjes, verzamelitems, kunst en
zelfgemaakte dingen. Op www.zeeheldenkwartier.com vindt u meer
informatie.

Duurzame weekmarkt
Prins Hendrikplein

Pure Markt

Klaar voor de start!

De subsidieregeling voor buurtfietsenstallingen is verlengd tot 1 ja-
nuari 2014. Inwoners of bedrijven in Den Haag kunnen subsidie aan-
vragen om een buurtstalling te beginnen of een bestaande stalling uit
te breiden. Er is nog circa € 140.000 te verdelen. Meer informatie op
de website van de gemeente www.denhaag.nl.

Subsidieregeling
buurtfietsenstallingen

Wilt u reageren op artikelen in deze krant?
Dat kan via elandkrant@groene-eland.nl
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BIZ Zeeheldenkwartier wint prijs Haags Retailpunt

Ik ben een Zeeheld met
een ‘passie in een tassie’
De BIZ Zeeheldenkwartier heeft  een van de hoofdprij-
zen gewonnen van het Haags Retailpunt voor het beste
idee om hun winkelgebied beter op de kaart te zetten.
De winkeliers in het Zeeheldenkwartier gaan een spe-
ciale membercard voor klanten invoeren. Het popu-
laire hippe Zeeheldenkwartier met de vele speciaal-
zaken krijgt haar eigen membercard: Ik ben een Zee-
held met een PASSIE IN EEN TASSIE.

Kees Knaap en Achou Zhang, ondernemers en initiatief-
bedenkers vertellen: “We hadden al een T-shirt met ‘Ik ben
een Zeeheld’ erop en ook al duurzame tassen met ‘Ik ben een
Zeeheld’. Vooraf aan de Home Made Market werd de Facebook pagina wel
10.000 keer bezocht, waardoor we het idee hadden dat via Social media met name
Facebook veel mensen bereikt kunnen worden. Tevens zijn er ontwikkelingen met de
Zeeheldentuin. Dat zette ons aan het denken. Wat willen onze klanten graag? Wie zijn
onze klanten?  Onze klanten zijn vooral mensen met een passie, passie voor speciale
zaken, passie voor mooie dingen, passie voor eten, passie voor duurzaamheid en bo-
ven alles passie voor het Zeeheldenkwartier.

Al deze passies wilden we graag verenigen in een membercard met de volgende voordelen:
- Altijd als eerste op de hoogte van Zeehelden nieuws en evenementen via facebook en

twitter.
- Regelmatig wisselende aanbiedingen bij wisselende winkels
- Speciale ledenprijzen op een speciaal Zeehelden assortiment
- Gratis deelname aan activiteiten
- Voordelig koffie of thee bij onze horeca in het Zeeheldenkwartier tijdens het winkelen.
- Duurzaam tassengebruik met de Ik ben een Zeeheld ECOshoppingbag.
- En nog veel meer!

Bij aanschaf van een Passie in een Tassie
à € 5,- gaat € 1,-  direct naar de Zeehelden-
tuin. Je Zeehelden PASSIE geeft je toe-
gang tot alle voordelen, dus neem je
membercard altijd mee en laat ‘m zien bij
de kassa.

Wouter Blok van Studio Baard schakelden
wij in om ons plan visueel te maken en
toen hij met de uitspraak passie in een
tassie kwam, was het voor ons gevoel he-
lemaal rond. We zijn erg blij met de prijs,
want nu kunnen wij aan de slag om te la-
ten zien wat voor moois het Zeehelden-
kwartier biedt.  De passies en tassies zijn
klaar en vanaf 16 september verkrijgbaar
bij de deelnemende winkeliers. Volg ons
voor de voordelen op facebook.com/Zee-
heldenkwartier en durf ons te delen met
je vrienden. Tot gauw.”

Sinds een aantal weken rijdt BUS 17 herkenbaar door het Zeeheldenkwar-tier. Hij
pendelt om het kwartier tussen de haltes Noordwal, Elandstraat, Van Speijkstraat en
de halte Javastraat, waar je kunt overstappen op tram 17 richting Statenkwartier of
Wateringen, tram 1 richting Scheveningen of Delft, bus 22 richting Duindorp of Duinzigt
en bus 24 richting Kijkduin of Mariahoeve. 

Passagier Emma vertelt: “Het is fijn dat
je nu het busje ziet rijden. Ik gebruik
altijd de pendelbus. Even wachten vind
ik niet erg, binnen een kwartier is de
bus er. De chauffeurs zijn altijd erg aar-
dig. Meestal zit ik alleen in de bus, ik
vind het wel vreemd dat er zo weinig
mensen gebruik maken van het busje,
het is gratis en je bent zo bij de halte
Javastraat waar je kan overstappen op
tram 17.”

Bus 17 rijdt iedere 15 minuten van
maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en
19:00 uur, zaterdag tussen 08:00 en 19:00 uur en op zondag tussen 10:00 en 19:00 uur.
De bus is gratis en u hoeft geen vervoersbewijs te tonen.

Wilt u naar Centraal station met Busje 17 dan is dat nu ook mogelijk. U kunt het beste
uitstappen bij halte Noordwal, loop richting bouwput, oversteken bij de loopbrug en
vervolg de tramrails in de Torenstraat richting Grote Kerk. Deze bus 17 heeft haltes bij
Torenstraat-Bakkerswinkel, Schoolstraat-Fiddler, Venestraat-t/o Goude Hooft, Passage-
bushalte Centrum bij Dudok, Spui/Centrum-bij Casino, Kalvermarkt-Stadhuis, Centraal
Station-Taxi standplaats. Deze noodbus 17 is een donkergroene HTM special bus. En
ook deze bus is gratis.

De winkels en bedrijven in Zeeheldenkwartier en Hofkwartier zijn bereikbaar met open-
baar vervoer en bewoners kunnen gemakkelijk naar de binnenstad en centraal station.

Voorbereidingen
Zeeheldenfestival van start
Afgelopen Zeeheldenfestival was weer een bijzonder geslaagde editie waarvoor wij
(de vrijwilligers die het organiseren) nogmaals iedereen willen bedanken die daar
een bijdrage aan heeft geleverd. 

Rol wijkagenten
De wijkagenten die tijdens het festival aanwezig zijn hebben een belangrijke rol. Omdat
zij de buurt en de bewoners van de buurt goed kennen, konden zij er ook dit jaar weer
voor zorgen dat het gezellig bleef. Hun expertise zorgt er ook voor dat het Zeehelden-
festival haar open karakter kan behouden waardoor iedereen zich welkom kan voelen.

Volgend jaar
Volgend jaar lijkt nog ver weg maar we zijn al bezig met de voorbereidingen van het
volgende Zeeheldenfestival. Dat zal plaatsvinden van 2 juli tot en met 6 juli 2014. We
gaan er natuurlijk weer een oergezellig feest van maken met goede muziek en leuke
activiteiten. Zoals dat van ons verwacht mag worden.

Hoofdsponsor gezocht
Voor 2014 zoeken we een hoofdsponsor die 5 dagen lang de advertentieruimte op
het grote podium wil benutten. Daarnaast nodigen we
iedereen uit die graag een bijdrage aan het komende
festival wil leveren.

Kijk voor meer informatie op www.zeeheldenfestival.nl
of volg het Zeeheldenfestival op 
www.facebook.com/Zeeheldenfestival

Chatten met de gemeente
Hebt u een vraag aan de gemeente dan kunt
u daarover ook chatten met de gemeente!

De chatfunctie is in gebruik op werkdagen
tussen 8.00 en 18.00 uur via de website
www.denhaag.nl/home/contact.htm

Er is een voorontwerp van de fietsroute gemaakt waarbij fietsers in beide richtingen
over de Laan van Meerdervoort en de Javastraat kunnen fietsen. De Laan van Meerder-
voort en Javastraat maken onderdeel uit van het hoofdroutenetwerk voor de fiets.

Nu kunnen fietsers niet in de richting van Kijkduin door de Javastraat en het smalle deel
van de Laan van Meerdervoort fietsen. De gemeente wil in beide richtingen de fiets-
voorziening en de verkeersveiligheid verbeteren door een fietsstrook en een fietspad
aan te leggen. Daarbij blijft 1 rijstrook over voor het autoverkeer.

Aanleg fietsroute Javastraat -
Laan van Meerdervoort

Klankbordgroep
Een klankbordgroep van bewoners, bedrijven en belangenorganisaties adviseert de
gemeente over hoe dit plan het beste te realiseren is. Hun adviezen zijn overgenomen in
het voorontwerp. Een aantal voorstellen wordt aan de belanghebbenden voorgelegd in
de inspraakprocedure.

Planning
Waarschijnlijk bespreekt het college in september 2013 het voorontwerp voor de Laan
van Meerdervoort-Javastraat. Dan wordt het voorontwerp voor de inspraak vrijgegeven.
In het najaar van 2013 ligt het voorontwerp ter inzage. Dan wordt er ook een informatie-
avond georganiseerd waar de plannen worden toegelicht. Uitvoering van de Javastraat
staat voorlopig gepland voor 2015 en het smalle deel van de Laan van Meerdervoort voor
2016. Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar fiets@denhaag.nl.

Een impressie.

Bus 17 herkenbaar door
het Zeeheldenkwartier
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Open Monumentendag

Mesdag Collectie
Laan van Meerdervoort 7f.
Geopend: zaterdag 14 september en zon-
dag 15 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Elk heel uur zijn er gratis exclusieve rond-
leidingen achter de schermen. Aanmel-
den via info@demesdagcollectie.nl

De schilder-verzamelaar H.W. Mesdag liet
in 1887 naast zijn woonhuis aan de Laan
van Meerdervoort een museum bouwen.
Het pand was bestemd voor zijn eigen
schilderijencollectie en de collectie bevindt
zich hier nog steeds. Het aan drie zijden
vrijstaand museumgebouw in eclectische
bouwstijl uit 1886-1887 is gebouwd naar
ontwerp van de aannemer-architect H. van
Jaarsveld.

Het museum is ver achter de rooilijn van
de overige bebouwing aan de Laan van
Meerdervoort gelegen, waardoor een ruim
voorplein is ontstaan. Het gaaf bewaard
gebleven interieur is afgestemd op de
museale functie en bevat onder meer een
trap met balusterleuningen, deuren met
panelen en kroonlijsten, lambriseringen
en in de kamers op de eerste bouwlaag
cassettenplafonds. De kamers op de
derde bouwlaag hebben koofplafonds met
lichtkoepels.

In 1903 schonk Mesdag het pand en de
collectie aan de Staat der Nederlanden.

Tijdens Open Monumentendag in het weekend van 14 en 15 september openen veel
monumenten in Den Haag hun deuren voor publiek. Open Monumentendag is een
jaarlijks evenement, georganiseerd om de publieke belangstelling en het draagvlak
voor het behoud van monumenten te vergroten. Het is één van de grootste culturele
evenementen van Nederland. In het Zeeheldenkwartier zijn onderstaande monumen-
ten gratis toegankelijk. Naam: Ingmar

Status: Ongehuwd, gelukkige vader van 2 kids.
Met een hartstikke leuke vriendin, Karin.

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Vanaf augustus 1999. Dus 14 jaar.

Beroep: Onderwijsassistent bij R.O.C. (het re-
gionaal opleidingscentrum), en fotograaf.

Passie:
Kinderen en fotografie. “Mijn kinderen zijn het
belangrijkst in mijn leven.”
Fotografie loopt als een rode draad door zijn
leven. Hij is vanaf  zijn 14e bezig als fotograaf,
en kocht zijn eerste camera de ‘Praktica B1’
(dik 30 jaar geleden) nog voor fl 200,-. Hij heeft
fotografie gestudeerd en is autonoom fotograaf.

Werkzaamheden:
Ingmar is onderwijsassistent en werkt hoofdzakelijk met allochtone meiden van
Turkse en Marokkaanse komaf. Meiden met bagage. Een groot gedeelte van de
baan is dan ook sociaal maatschappelijke begeleiding. Ondanks de toevoeging
‘Assistent’ geeft hij zelfstandig les.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
- “Met mijn gezin. Gezellig samen naar buiten, spelletjes spelen.”
- Met fotografie. Fotografeert veelal portretten in opdracht, die hij naderhand profes-

sioneel met photoshop bewerkt.
- Met schilderkunst (op doek). Onlangs heeft hij zijn eerste schilderopdracht afgele-

verd.
- Sinds 4 maanden is Ingmar lid van het Buurt Preventie Team. Onder anderen het

signaleren van zwerfvuil, overlast en gevaarlijke situaties. En dit rapporteren.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
- “Het Zeeheldenkwartier is een gezellig gemêleerd buurtje. De verschillende cul-

turen zorgen voor een enorm aanbod op het gebied van eten en specialiteiten.”
- “In de Roggeveenstraat is het erg leuk om te wonen. Door de indeling van de

oude arbeiderswoninkjes is de bewoning dicht op elkaar. Dit zorgt voor gezellig-
heid en veel contact (ze kennen je allemaal in de plaatselijke winkels).”

- “Je bent erg snel in het centrum maar leeft niet in de drukte van het centrum.”

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
- “De wijk is minder makkelijk bereikbaar door het gemis van tram 17. Voor mijzelf

maar ook voor moeders met kinderwagens en voor ouderen die slecht ter been
zijn (rollators) is dit jammer.”

- “Zwerffietsen zijn mij een doorn in het oog. Ze maken de stoepen af en toe moei-
lijk begaanbaar.”

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
- Fietsrekken of fietsboxen op strategische punten in de wijk plaatsen.
- Laat bus 17 een zo volledig mogelijke route van tram 17 rijden.

Heb jij een aanraadplek of activiteit die je met de lezer wilt delen?
De aankomende nieuwe wijktuin in de Roggeveenstraat (Het Welpje). En bezoek
een van de leuke eettentjes in de Prins Hendrikstraat of de Piet Heinstraat. Ook op
het Anna Paulownaplein is het trouwens goed vertoeven.

Wat is er op dit moment belangrijk voor jou?
Ik ga morgen via Schiphol naar Stockholm waar ik mijn vriendin en kinderen ont-
moet. Mijn vriendin is Zweedse en mijn kinderen zijn dus half Zweeds. De reden
waarom we een aantal keer per jaar bij de familie aldaar op bezoek gaan.

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW-genoten?
“Realiseer je dat je op een fijne plek woont en laten we proberen om te behouden
wat we hebben. Schroom vooral niet om elkaar aan te spreken.”

Wij lopen geheel Zeeheldenkwartier af en benaderen opvallende of bijna onzichtbare, en
andere interessante bewoners om ‘in vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan
diversiteit en individuele beleving neer te leggen. Onderhoudende verslagen over onze wijk en
over haar kleurrijke bewoners.

Gymnasium Haganum
Laan van Meerdervoort 57.
Geopend: zaterdag 14 september van
10.00 uur tot 17.00 uur.

Dit monumentale schoolgebouw uit 1905-
1907 is in neorenaissancestijl gebouwd
naar een ontwerp van rijksbouwmeester
J. van Lokhorst en afgebouwd door J. Vrij-
man. Het kenmerkt zich door een traditio-
nele uitstraling met een opvallende toren.
Om het gebouw binnen te komen, moet
men eerst door een poort. De gevels zijn
rijk gedetailleerd door talrijke gebeeld-
houwde sierdelen en schilderachtige top-
gevels en dakkapellen. Ook het interieur
bezit een rijke afwerking. Opvallend is de
ruime hal met aan een der lange zijden
een arcade op zandstenen zuilen. In deze
hal is een reeks gipsafgietsels van klas-
sieke beelden opgesteld. De school is de
afgelopen jaren gerenoveerd en uitge-
breid.

Elandstraatkerk
Elandstraat 194.
Geopend: zaterdag 14 september van
12.00 uur tot 17.00 uur.

Eén van de grootste neogotische kerken
in ons land, gebouwd door Nicolaas Mo-
lenaar in 1891-1892. De twee hoge torens
van 72 meter en galerijen boven de zij-
beuken duiden erop dat deze kerk geïn-
spireerd is op de Franse kathedralen uit
de tweede helft van de 12de eeuw. De rijke,
schitterende inventaris is geheel bewaard
gebleven. De kerk bezit een aantal
heiligenbeelden uit verscheidene perio-
den. Het orgel huist in een neogotische
kast, staande op de koortribune boven de
galerij tegen de westgevel en is in 1904
vervaardigd door de gebroeders Franssen.
De zesenzestig gebrandschilderde ramen
zijn tussen 1892 en 1902 vervaardigd door
Frans jr. en Charles Nicolas te Roermond.

De Tempel
Prins Hendrikstraat 39.
Geopend: zaterdag 14 september van
10:00 uur tot 17:00 uur.

Architect F.A. Bodde ontwierp dit voorma-
lige bankgebouw in de stijl van de Um 1800
Bewegung. De gevel is versierd met beeld-
houwwerk van J.C. Altorf. De Tempel is het
eerste rijksmonument dat een energie-
label A gekregen heeft met behoud van be-
langrijke monumentale waarden als ori-
ginele stalen kozijnen met enkelglas, glas-
in-loodpartijen, houten en marmeren
lambriseringen.

Warm Bouwen is een innovatief energie-
concept voor bestaande gebouwen en
monumenten dat gebaseerd is op het idee
dat gebouwen in staat zijn zichzelf warm te
houden. Het concept is ontwikkeld met het
behoud van het architectonische en mo-
numentale karakter van gebouwen als uit-
gangspunt. Zo wordt het pand verwarmd
en gekoeld met behulp van opgepompt
grondwater dat via leidingen door de wan-
den en vloeren loopt. Het pand is tevens
gerestaureerd en geschikt gemaakt voor
zijn huidige gebruiker: de afdeling Archeo-
logie van de gemeente Den Haag. De
fraaie centrale hal, het trappenhuis en de
glas-lood-ramen zijn weer in oude luister
hersteld. In de voormalige bankkluis is nu
het archeologische depot gehuisvest.

Soefi Centrum
Anna Paulownastraat 78.
Geopend: zaterdag 14 september 10.00
uur tot 17.00 uur.
Alleen de begane grond is toegankelijk.

Het Soefi Centrum is gebouwd als station
voor de stoomtramdienst van de Holland-
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij tus-
sen Scheveningen en het Hollands Spoor,
welke in de periode tussen 1886 en 1915
dienst deed. Het is gebouwd in Chalêt-
stijl. Na 1915 gebruikte H.G. baron Tuyll
van Serooskerken het pand als woonhuis
en ontmoetingscentrum van de door hem
in Nederland gestichte afdeling van de
Soefi Beweging. Voor deze beweging werd
in 1929 aan de achterzijde een Soefi Cen-
trum gebouwd naar ontwerp van P.L.Kramer.

Het gebouw is een sober bakstenen bouw-
werk op rechthoekige plattegrond, met aan
een van de lange zijden een half-rond uit-
gebouwde, apsisvormige nis. De zaal
wordt aan de drie andere zijden omgeven
door een omgang. Boven het midden-
gedeelte verrijst een grote rechthoekige
lantaarn die op de twee hoeken van de te-
genover de apsis gelegen zijde gedragen
wordt door ronde pijlers. De lantaarn bezit
rondom vierkante vensters met ijzeren
roedeverdeling.

Het ornamentloze, geheel witte interieur
is een uitzondering in het werk van de Am-
sterdamse School-architect P. Kramer. Hij
bouwde in Den Haag ook het warenhuis
’De Bijenkorf’ in 1924-1926. In zijn oeuvre
neemt het Soefi Centrum een unieke
plaats in vanwege de duidelijke beïnvloe-
ding door de Nieuwe Zakelijkheid, die uit
het gebouw spreekt. Oorspronkelijk be-
vond zich op het dak van de kerkzaal een
daktuin die in 1981 werd verwijderd.

Mesdag Collectie

Soefi Centrum Gymnasium Haganum
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Haag Wonen start begin oktober met de bouw van 26
appartementen aan de Tasmanstraat. Het nieuwbouw-
project heet ‘Tasmanhof’. Als de woningen klaar zijn,
wordt op de andere helft van het bouwterrein de Zee-
heldentuin aangelegd. 

De gemeente heeft een bouwvergunning voor het nieuwbouwproject afgegeven. Haag
Wonen laat op de plek van de voormalige basisschool de Wereldwijzer 26 middeldure
sociale huurappartementen bouwen door aannemersbedrijf Dura Vermeer uit Rotterdam.

Tasmanhof zal aan de zijkanten uit drie
lagen bestaan en in het midden uit vier
lagen. Het hoogste punt blijft onder dat
van de voormalige basisschool. De ar-
chitectuur en het materiaalgebruik zijn
afgestemd op de omliggende wonin-
gen.  Achter het woongebouw komen
26 bergingen met elektra aansluiting.
Tevens wordt er een containerruimte
gemaakt waarin de containers komen
voor het afval van de bewoners.

Alle 26 huurwoningen krijgen drie ka-
mers, namelijk een ruime woonkamer met open keuken en twee  slaapkamers. Naast
een badkamer en een aparte toiletruimte komt er ook een inpandige berging. De wonin-
gen op de begane grond krijgen een voortuin, de woningen op de verdiepingen een
goede buitenruimte. De woningen hebben een oppervlak van ca 80 m2.  

‘Het worden mooie, betaalbare woningen’, zegt ontwikkelmanager Hans Pronk van Haag
Wonen. ‘Midden in de stad, met alle mogelijke voorzieningen dichtbij. De woningen
worden duurzaam gebouwd, met hergebruik van regenwater, een groen dak en zeer
energiezuinige verlichting. Bovendien kunnen de huurders straks genieten van de Zee-
heldentuin. Dat laatste geldt overigens ook voor de andere bewoners in de wijk.’  
De toekomstige bewoners kunnen een parkeerplaats huren in de naastgelegen par-
keergarage De Zeeheld. 

Overlast
Bij het bouwen proberen we uiteraard de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te
voorkomen. Toch zal wel sprake zijn van enige overlast. Dat is onvermijdelijk bij het
bouwen van woningen midden in de stad. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast bij het
het laden en lossen van bouwmaterialen. Ook zullen omwonenden verkeershinder er-
varen door de bevoorrading van bouwmaterialen en materieel via de Tasmanstraat. Als
alles volgens plan verloopt, worden de woningen in juni 2014 opgeleverd.

Bart Moesbergen, directeur Strategie & Vastgoed Haag Wonen, is erg blij met de uitein-
delijke plannen. ‘De 26 betaalbare huurwoningen in combinatie met de stadstuin zor-
gen voor ontmoeting en verbondenheid in dit karakteristieke en gevarieerde Zeehelden-
kwartier.’  Voor actuele informatie over Tasmanhof en de werkzaamheden kunt u kijken
op www.haagwonen.nl/tasmanhof 

Zeeheldentuin, oase van groen voor jong en oud
Als de woningen klaar zijn, start de aanleg van de Zeeheldentuin. De helft van de bouw-
locatie, aan de straatkant, is daarvoor beschikbaar. De Zeeheldentuin is een initiatief
van bewoners uit de wijk. Ze worden ondersteund door bewonersorganisatie de Groene
Eland en ondernemers. Samenwerking is er ook met Haag Wonen, waarvan de helft
van de tuingrond is gekocht, met hulp van fondsen en sponsoren.

‘De tuin wordt een oase van groen in het hart van de wijk’, vertelt Annette Osinga, één van
de initiatiefnemers van de Zeeheldentuin. ‘Er zal voor kinderen ruimte zijn om lekker te
spelen. Ouderen kunnen op bankjes bij een fontein gezellig de laatste nieuwtjes uitwis-
selen. Ook komen er picknicktafels en een appelboomgaard. Ondernemers uit de buurt
kunnen er workshops geven. We gaan ook moestuinen aanleggen, een kruiden- en
vlindertuin en een houtwal. Bovendien scheppen we overwintermogelijkheden voor
insecten en andere dieren’, aldus Annette. 

Binnenkort zal meer bekend zijn over de verdere uitwerking van de plannen, het ontwerp
en de beheerovereenkomst. Meer informatie is te vinden op de website
www.zeeheldentuin.nl en op facebook: www.facebook.com/Zeeheldentuin.

Bouw Tasmanhof
start binnenkort

Kookcursus voor mannen
van 55 jaar en ouder
Verzorgingshuis Op de Laan, Laan van Meerdervoort 110-112,  organiseert dit najaar
een kookcursus voor mannen van 55 jaar en ouder. In een cursus van 10 lessen
worden u de basistechnieken van het koken geleerd.

Nadat er gekookt is, wordt rond de klok van 17:00 uur gezellig gezamenlijk gegeten. Er
kunnen maximaal 8 mannen deelnemen, dus geef u snel op!

De lessen vinden plaats op dinsdag van 14:00 uur tot 18:00
uur. De cursus begint op dinsdag 22 oktober 2013.

Indien er voldoende belangstelling is komt er in het voorjaar
van 2014 een vervolgcursus waarbij ook de buitenlandse
keuken aan de orde komt.

De kosten van de gehele cursus bedragen  € 175,00.
Dit is inclusief maaltijd, koffie en thee.

Open atelierroute
Tijdens het weekend van 21 en 22 september, zetten 38 kunstenaars, van 12.00 tot
17.00 uur,  in Duinoord en een enkele in het Zeeheldenkwartier, de deuren weer open
voor een bezoek aan hun atelier! Net als voorgaande jaren is de diversiteit aan kun-
stenaars en disciplines groot, er zijn schilders, beeldhouwers maar ook illustratoren
en fotografen. Er is geen vaste route, je
kunt starten bij elk adres. Het werk van
de kunstenaars kan tijdens dit weekend
niet alleen worden bekeken, maar ook
worden gekocht.

Voor een overzicht van alle deelnemers is
er een overzichtstentoonstelling in de ga-
lerie van Makelaardij Koenders, 2e Schuyt-
straat 164. Deze is al vanaf maandag 16
september te bezoeken. Op donderdag 19
september  is er een feestelijke opening,
vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom.

Gratis workshops voor kinderen
Vanaf 12.00 uur start in Atelier Van Speijk
van het Haags Kinderatelier, Van Speijk-
straat 153a,  ieder heel uur een workshop
met bijzondere materialen. De laatste
workshop start om 16.00 uur. Kinderen en
jongeren van 4 tot 17 jaar kunnen gratis
meedoen met een (groot)ouder en vanaf
7 jaar ook zelfstandig.

De hoeveelheid kunstenaars is groot ge-
noeg om een weekend lang interessante
en plezierige ontdekkingen te doen.

Voor meer informatie en een routeplanner
kijk op www.kunstproeveninduinoord.nl Sculptuur van Antonia Groeneveld, een van

de deelnemers aan de open atelierroute.
www.antoniagroeneveld.nl

Het Vredespaleis, wereldwijd symbool van vrede en recht, bestaat 100 jaar. Om dat te
vieren is er tussen 28 augustus en 21 september, de VN Dag van de Vrede, van alles
te doen.  In het Vredespaleis zelf, maar ook op andere plekken in de stad.

Op 28 augustus was het precies 100 jaar geleden dat het Vredespaleis werd geopend.
Het jubileum werd die dag in het Vredespaleis gevierd in aanwezigheid van Z.M. Koning
Willem-Alexander, secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, minister-
president Mark Rutte en burgemeester Van Aartsen. De viering was het startsein van
een reeks conferenties, concerten, tentoonstellingen, en andersoortige feestelijkhe-
den. Meer informatie hierover op de website: 100jaar.vredespaleis.nl

Feestelijke afsluiting met Peace One Day Concert
De viering van 100 jaar Vredespaleis wordt op 21 september  feestelijk afgesloten met
de Vredesloop, een hardloopevenement en het Peace One Day Concert in de tuin van
het Vredespaleis. Dit concert met internationale artiesten, waaronder Paul van Dyk,
Natasha Bedingfield en Kane, wordt gepresenteerd door Jeremy Gilley en Jude Law. Via
Youtube is de Peace One Day celebration, die wereldwijd gevierd wordt in een 24- uurs
uitzending, live te volgen. Zie daarvoor de website: peaceoneday.org

Nieuwsgierig naar het Vredespaleis?
Bezoek dan het bezoekerscentrum of doe mee aan een rondleiding. Het bezoekers-
centrum van het Vredespaleis is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00
uur. Een eigentijdse tentoonstelling en indrukwekkende film geven in 30 tot 45 minuten
een introductie op het ontstaan van het paleis en de instellingen die erin zijn gevestigd.
De informatie is beschikbaar via een audiotour in zeven talen. De toegang is gratis.
Kaarten voor een rondleiding van 45 minuten door het gebouw zijn via de website
www.vredespaleis.nl te koop.

100 jaar Vredespaleis

Een historische foto van de zijkant van het Vredespaleis. Het is een groot, carrévormig gebouw
met een plint van grijze Belgische natuursteen en gevels van rode Hollandse baksteen in een
eclectische neorenaissancistische stijl. Om het gebouw liggen tuinen die tot de meest
geslaagde ontwerpen behoren van de Engelse landschapsarchitect Thomas Mawson. Voor de
vijvers maakte Mawson handig gebruik van een natuurlijke waterloop door het terrein, de
beroemde Haagse Beek. Het Vredespaleis is in zes jaar tijd gebouwd.
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De Heldenhoek

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek voor € 4,-- een warme
maaltijd geserveerd. Vanaf 3
oktober wordt de prijs verhoogd
naar  € 4,50.

U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 205 22 70  of bij de
informatiebalie van wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.
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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
10 en 24 september

8 en 22 oktober

Aanvang 13.00 uur

Activiteiten 2013 De Veldmuisjes
Voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar
Da Costastraat 40

Is uw kind nog niet ingeschreven op de voorschool?
Kom dan bij ons langs voor inschrijving en informatie.
4 dagdelen: 2 ochtenden, van 8.30 tot 11.30 uur en
2 middagen van 13.00 tot 15.00 uur.
Wij bieden uw kind een educatief programma met veel aandacht
voor de taalontwikkeling.
De kosten bedragen € 20,00 per maand.
Als u in bezit bent van een Ooievaarspas dan is het gratis.
Voor meer informatie neem dan contact op via
telefoonnummer: 06-43395253 of 070-3655010.

Wijkbus
Stap-In
De wijkbus is er voor oudere en
mindervaliden die niet of moei-
lijk van het openbaar vervoer ge-
bruik kunnen maken en geen
eigen vervoer hebben.

Met de wijkbus kunt u vervoerd
worden naar de ziekenhuizen
Bronovo, Rode Kruis en West-
einde, huisarts, pedicure, win-
kels, enz.

De bus is beschikbaar van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. Tenminste een dag van te vo-
ren aanmelden via tel. 3520416
tussen 9.00 en 10.00 uur. Abon-
nement voor 3 maanden: € 18,-

Vrijdag 27 september
van 8.30 tot 16.00 uur

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

2 tafels € 5,00

Tafels reserveren en inlichtingen
telefoon 205 22 70.

Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Rommelmarkt
De Heldenhoek

Huisbezoeken 75+
In oktober 2013 start het Ouderenwerk van 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 zij zich bevinden.

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. Voor-
dat een afspraak wordt gemaakt ontvangen de mensen, die bena-
derd worden eerst een brief, waarin nadere informatie gegeven wordt
over de huisbezoeken.

Tijdens het bezoek zal de mede-
werker een aantal vragen stellen.
De antwoorden, die op de vragen
gegeven worden, worden ano-
niem verwerkt. Hebt u vragen over
de huisbezoeken, dan kunt u bel-
len met dhr. Matthias Wenzel,
ouderenconsulent Zebra, wijk- en
dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon 20520 00.

Winterweekend
najaarsprogramma
In oktober en november 2013 zijn er drie zondagmiddagen, waarop
een optreden in combinatie met een warme maaltijd (twee-gan-
gen-menu) wordt aangeboden. Het programma vindt plaats in de
wijkcentra “Het Klokhuis” en “De Heldenhoek”.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 13 oktober in het Klokhuis: Optreden Jonker Frans Koor met
gevarieerd muzikaal programma, met o.a. Hollandse en Engelstalige
liedjes en gospels. Aansluitend maaltijd: stoofpot rundvlees met groen-
ten en aardappelen en een nagerecht

Zondag 10 november in het Klokhuis: Duo Ton & Paul met zang en
gitaar, met veel “evergreens”. Aansluitend maaltijd: andijviestamppot
met gehaktbal en nagerecht.

Zondag  24 november in De Heldenhoek: Toneelvereniging “Oud
Haagsche Brandweer” voert het blijspel “Wat doen we met Jenny” op.
Aansluitend maaltijd: Hachee, salade, aardappelen en nagerecht.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma be-
gint 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 we-
ken tevoren, verkrijgbaar bij het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35
11 en “De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 205 22 79.

Aerobics 55+
in de Heldenhoek
Op woensdag 2 oktober start Zeher Eroglu aerobic-lessen voor
senioren. De lessen zijn op de woensdagmiddag van 12.00 tot 13.00
uur in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek.

De kosten bedragen € 6,00 per maand. Een gratis proefles is moge-
lijk. Nadere informatie is verkrijgbaar in De Heldenhoek, Elandstraat
88, tel. 205 22 79.

De Kessler Stichting en Zebra geven in het project ‘Ik doe mee!’ (ex)
cliënten van de Kessler Stichting de mogelijkheid om een jaar lang
gekoppeld te worden aan een mentormaatje. Dit mentormaatje kan
een paar keer per maand activiteiten met de (ex-)cliënt doen en
een praatje maken. Samen kijken jullie wat er bij jullie past en maak
je hier afspraken over. Zo kan het mentormaatje de (ex-)cliënt hel-
pen om sociale contacten te vergroten en wordt de kans op ver-
eenzaming kleiner.

Jullie kunnen bijvoorbeeld samen ergens een kop koffie drinken of
een wandeling maken of als er is gebleken dat jullie allebei van
rommelmarkten te houden, dan bezoeken jullie samen een rommel-
markt. Er zijn tal van activiteiten mogelijk.

Wie zoeken wij?
Wil  jij graag iets voor een ander betekenen en kun je een paar uurtjes
in de maand missen? Vind je het leuk om naast je werk/gezin je met
iets anders bezig te houden? Of zoek je nog een aanvullende activiteit
naast je studie/stage? Dan nodigen we je graag uit om ons te helpen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om
een maatje te zijn voor deze (ex-)cliënten.

Aanmelden
Wat fijn dat je ons team van vrijwilligers wilt komen versterken. Wel-
licht heb je nog vragen over het project. Hiervoor kun je contact opne-
men met Sanne Smit, projectcoördinator van Ik doe mee! Zij is bereik-
baar op werkdagen van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00
uur via telefoonnummer 070-2052222 of via S.Smit@zebrawelzijn.nl

De Kessler Stichting
De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het
bijzonder dak- en thuislozen, die opvang en/of zorg en begeleiding
nodig hebben. De eigen identiteit, participatie en autonomie staan
centraal. De opvang, zorg en begeleiding wordt gegeven door een
organisatie die zich wil onderscheiden door innovatie, kwaliteit en
doelmatigheid. Er werken hier professionele en loyale medewerkers
in een veilige en gecertificeerde organisatie.
www.kesslerstichting.nl

Zebra Welzijn
Zebra is de organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning
die opereert in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de
gemeente Den Haag. Zebra zet zich in om de zelfstandigheid van
mensen te vergroten. Wij bieden een veilige omgeving, waarin we
onze klanten helpen zo goed mogelijk te functioneren in de maatschap-
pij. Zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan.
www.zebrawelzijn.nl

‘Ik doe mee!’
zoekt vrijwilligers

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.


