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Elandplein wordt groener
De komende maanden wordt het Elandplein opnieuw ingericht. Het plein wordt groe-
ner en toegankelijker. Het asfalt maakt plaats voor klinkers en er komen nieuwe
bankjes. Voor de zomer moet het werk klaar zijn.

Om het plein toegankelijker te maken wordt het eerst afgegraven zodat het op hetzelfde
niveau komt te liggen als de omliggende straten. Het plein krijgt een stijlvollere uitstra-
ling door bestrating met gebakken klinkers en het plaatsen van klassieke lantaarnpa-
len. Aan elke zijde komt een ingang. Op de hoeken van het plein komen vier groene
vakken met planten en heesters. Aan elke kant van het plein komen 6 parkbanken. De
rugleuningen van deze banken worden versierd met een afdruk van een ets van Cornelis
Eland, naar wie het plein vernoemd is. Eland was in de 17e eeuw een bekend cartograaf
en graveur. Nadat omwonenden hadden aangegeven dat ze meer groen in de buurt
wilden, besloot de gemeente vorige jaar het Elandplein een opknapbeurt te geven.
Hiervoor is 300.000 euro uitgetrokken. De werkzaamheden duren één à twee maanden.

Het bestuur van bewonersorganisatie De Groene Eland bezint zich op de wijze waarop
De Groene Eland zijn rol als bewonersorganisatie de komende jaren gaat invullen.
Om tot een nieuwe visie te komen is het van belang te onderzoeken of De Groene
Eland nog voldoende draagvlak heeft onder bewoners van het Zeeheldenkwartier en
waarvoor De Groene Eland zich zou moeten inzetten.

Daarom is op zondag 20 oktober, tijdens de Pure Markt in de Piet Heinstraat, een enquête
afgenomen waarin o.a. gevraagd is of bewoners bekend zijn met De Groene Eland, wat de
aandachtspunten zouden moeten zijn en welke problemen zij ondervinden in de wijk. On-

derstaand worden de resultaten kort samengevat, waarbij aangetekend
dient te worden dat deze niet volledig representatief zijn voor het Zee-
heldenkwartier vanwege het aantal respondenten (84) en het uitzetten
van de enquête bij een specifieke gelegenheid, de Pure Markt.

Resultaten
Het bestuur is tevreden met de uitkomst van de enquête omdat blijkt
dat van de 84 respondenten er 56 goed bekend zijn met De Groene
Eland en 21 hebben er wel eens van gehoord, slechts 7 van hen
kennen De Groene Eland niet. Gevraagd naar de belangrijkste
aandachtspunten (respondenten mochten meerdere antwoorden in-
vullen) hebben 48 mensen ‘Groenvoorziening en openbare ruimte’ in-

gevuld en 38 ‘Belangenbehartiging Zeeheldenkwartier’. Ook ‘Evene-
menten en festivals’ (30), ‘Verkeersveiligheid’ (29) en ‘Communicatie

over ontwikkelingen wijk’ (29) zijn veel genoemd. Het bestuur van De
Groene Eland onderschrijft deze aandachtspunten en geeft hier invulling

aan met o.a. de werkgroep leefbaarheid & verkeer, de organisatie van het Zeehelden-
festival en het uitgeven van de Elandkrant. Verheugend is dan ook dat liefst 65 respon-
denten de Elandkrant hebben genoemd als kanaal via welk zij wel eens over De Groene
Eland hebben gelezen. 48 respondenten geven er de voorkeur aan informatie te ontvan-
gen via de Elandkrant in de bus en 24 via een digitale Elandkrant. Nog eens 24 respon-
denten noemen hier de website van De Groene Eland.

Naast meerkeuzevragen is ook een aantal open vragen gesteld. Specifieke punten waar
De Groene Eland (meer) aandacht aan zou moeten schenken hebben betrekking op de
openbare ruimte (37 opmerkingen over gemaakt), verkeer (24), veiligheid en overlast
(9), winkels en ondernemers (7), sociale aspecten (4) en communicatie en informatie-
voorziening (3). Tot slot is gevraagd naar tips voor De Groene Eland en was er ruimte
voor overige opmerkingen. Er zijn 30 reacties gegeven, waarbij 9 keer ‘ga zo door’ is
opgeschreven. Meer online communicatie (3) en meer belangstelling voor ouderen (2)
zijn ook vaker dan 1 keer genoemd.

Deze resultaten sterken het bestuur in de gedachte dat De Groene Eland een belang-
rijke maatschappelijke functie vervult in de wijk, maar dat er nog voldoende ruimte voor
verbetering is. In 2014 blijft De Groene Eland zich inspannen voor de onderwerpen die
reeds onze aandacht hebben, maar zullen ook nieuwe aandachtspunten en tips die zijn
gegeven door de respondenten actief worden opgepakt.

Het Zeeheldenfestival
kan niet zonder sponsors
Dit jaar gaat het Zeeheldenfestival (2 t/m 6 juli) alweer de 34e jaargang in. Al die jaren
konden vrijwilligers het festival organiseren met behulp van sponsors en subsidie
vanuit de gemeente Den Haag. Ook voor deze 34e editie zoeken we sponsors.

Het Zeeheldenfestival wordt bezocht door duizenden bezoekers, vooral buurtbewoners.
Een ideale gelegenheid om uw winkel of organisatie op te laten vallen! Er zijn diverse
mogelijkheden om te sponsoren, van een advertentie in het programmaboekje tot een
groot spandoek op het plein. Vanaf € 50,-  heeft u al een naamsvermelding in het
programmaboekje en op de website. Neem voor meer informatie, vragen en/of ideeën
contact met ons op via financien@zeeheldenfestival.nl of kijk op www.zeeheldenfestival.nl
naar de mogelijkheden.

Helaas kregen wij de uitnodiging voor de inloopavond over de herinrichting van de
winkelstraten Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en Prins Hendrikstraat, te laat binnen
om dit te vermelden in de vorige Elandkrant. De inloopavond was op 21 januari (na
schrijven van dit stukje). Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden over de
uitkomsten van de inloopavond in de volgende Elandkrant.

De Groene Eland organiseerde op 17 januari weer een Nieuwjaarsborrel. Met veel
plezier en trots kan ik zeggen dat het een succesvolle bijeenkomst was, waar veel
bewoners, gemeenteambtenaren en (kandidaat)raadsleden aanwezig waren.

Op 18 februari a.s. organiseert De Groene Eland opnieuw een politiek debat en ik hoop
dat de bewoners van het Zeeheldenkwartier, omdat het dit jaar een verkiezingsjaar is,
weer in groten getale aanwezig zullen zijn. Als u zich verbonden voelt met het Zeehelden-
kwartier en u met uw stem het Zeeheldenkwartier wil verbeteren dan zouden wij uw
aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Ondanks alle drukke normale dagelijkse werkzaamheden hebben de vrijwilligers van
De Groene Eland een ongelofelijke inzet gepleegd in 2013 en dat gaan we ook weer
doen in 2014. Hierbij wil ik dan ook mijn medebestuursleden en de andere vrijwilligers
hartelijk bedanken voor hun onbezoldigde inzet en enthousiasme.

Namens het bestuur van De Groene Eland wil ik alle bewoners en ondernemers van het
Zeeheldenkwartier een gezond en succesvol 2014 toewensen.

Ludo Geukers, voorzitter De Groene Eland.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de Voorzitter

Uitnodiging Politiek debat
Dinsdag 18 februari Politiek debat Zeeheldenkwartier
Schrijf 18 februari in uw agenda want dan is er weer een politiek debat. Na de
succesvolle politieke debatten van voorgaande jaren organiseert De Groene Eland
wederom een politiek debat dat specifiek gericht is op het Zeeheldenkwartier.

Dit is de gelegenheid om alle fracties van de gemeenteraad te spreken, ideeën uit
te wisselen, om te kijken of hun beloftes gestand zijn gedaan en uw stemkeuze te
bepalen voor de komende verkiezingen.

Het politiek debat wordt gehouden in wijkcentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.

U kunt discussieonderwerpen aandragen door deze te mailen naar:
secretariaat@groene-eland.nl.

Resultaat enquête
De Groene Eland
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Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Jaap Oostdijk - secretaris
Henk Boenders
Els Kruik
Laurens Schrijnen

De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is ge-
opend: van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur.

Telefoon: 070-3560410.
e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de 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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Op de Pure Markt op 20 oktober 2013 heeft bewonersorganisatie
De Groene Eland een enquête gehouden onder bewoners van de
wijk naar de bekendheid van de bewonersorganisatie.

In de enquête vroegen wij onder andere naar uw leeftijd. We zijn erg
benieuwd of er bewoners zijn die al 60 jaar of langer in het Zee-
heldenkwartier wonen. Misschien een leuk onderwerp voor een
artikeltje in de Elandkrant.

Laat het ons weten!
U kunt ons mailen, bellen of even langskomen. De Groene Eland is
elke ochtend van 9 tot 12.30 uur open. Elandstraat 88a, telefoon: 070-
356 04 10, e-mail: secretariaat@groene-eland.nl.

De enquêteurs/trices van bewonersorganisatie De Groene Eland 
hebben een geweldige positieve dag meegemaakt. De markt was
zeer overzichtelijk en heel goed verzorgd. We kregen veel spontane
en enthousiaste reacties, ongelooflijk!

Er waren naast de Zeehelden heel veel bezoekers van andere wijken
die jaloers waren op wat het Zeeheldenkwartier te bieden heeft en
voor elkaar krijgt. Maar dit was niet het enige. We kregen ook bezoe-
kers te spreken uit Delft, Rijswijk, Voorburg en zelfs een echtpaar uit
Etten-Leur. Deze laatsten komen met ieder evenement naar onze wijk,
geweldig!!

Nu blijkt dat onze wijk ook heel veel Engelstalige vooral jonge men-
sen en gezinnetjes heeft, fantastisch, maar ze hadden wel een klein
probleempje met de Nederlandse enquête. U begrijpt het al, het kostte
te veel tijd om alles uit te leggen en de enquête in te vullen waardoor
er andere bezoekers voorbij liepen en dat vond ik jammer.

Heb al een ideetje voorgelegd om
de enquête ook in het Engels te
maken en er heeft zich al iemand
aangeboden om dit te doen.
Wordt dus even afwachten. Dit
brengt mij bij het volgende grap-
pige gesprek. Ik spreek een echt-
paar aan en zij begon in het En-
gels, oke geen probleem, ach-
teraf bleek dat zij van Duitse af-
komst was, geen probleem. Ik
vertel haar, we hebben nog een
leuk boekje over de wandelroutes
in de wijk in het Engels, maar ze
had een probleem, helaas kon ze
geen Engels lezen zei ze! Ja dat
zijn prachtige gesprekken.

Dan zie ik een vrouwtje al 3 of 4 maal voorbij lopen, ik denk nu er op af
en begin mijn verhaaltje: goedemiddag, mag ik u even storen, woont
u ook in het Zeeheldenkwartier? Nee, zegt ze, maar ik vind het hier zo
gezellig, ik blijf lekker heen en weer lopen en kom altijd naar deze
evenementen. Heerlijk toch! Dus voor iedereen: tot ziens!

Meer dan 100 vrijwilligers helpen jaarlijks mee om het Zeehelden-
festival tot een groot feest te maken. Bijvoorbeeld mensen die zor-
gen voor lekkere hapjes en drankjes, EHBO’ers en sterke armen
die ervoor zorgen dat de acts een podium hebben. Er komt heel wat
bij kijken om de bezoekers elk jaar weer een geweldige ervaring te
bezorgen.

Dit jaar zijn er een aantal nieuwe vrijwilligers in de organisatie van het
festival. Om ze wat beter te leren kennen, hebben we 5 vragen aan ze
gesteld:

1.Waarom heb je besloten om mee te helpen in de organisatie van
het Zeeheldenfestival?
Ineke: Ik woon nu een jaar in het Zeeheldenkwartier. Vorig jaar zag
ik een oproep voor vrijwilligers op de festivalkraam. Ik dacht onmid-
dellijk, dat is leuk!
Sarah: Ik ga al sinds mijn tienerjaren naar het festival. Het leek me
daarom leuk een keer mee te helpen in de organisatie.
Teun: Twee jaar geleden heb ik al eens meegeholpen als vrijwilli-
ger. Dat beviel zo goed dat ik graag nauwer betrokken wilde zijn bij
het leukste festival van Den Haag.
Shirley: Ik ken iemand die al een aantal jaar in de organisatie mee-
draait. Door haar enthousiaste schrijfsels op Facebook en een be-
zoek aan het festival zelf, dacht ik, ik wil ook bijdragen aan die gezel-
ligheid!

2.Bij welke commissie zit je en wat zijn jouw taken?
Teun: De financiële commissie. Ik hou mij bezig met de sponsoring
van het festival.
Shirley: De publiciteitscommissie. Ik schrijf stukjes voor de Eland-
krant en help bij de vormgeving van het festival.
Sarah: De programmacommissie. Ik heb de geweldige taak om de
bands uit te kiezen die op het festival komen spelen.
Ineke: De financiële commissie. Ik werf sponsors voor het festival.

3.Wat vind je er tot nu toe van?
Ineke: Nog leuker dan ik verwachtte! Gezellige sfeer onder de vrij-
willigers en de organisatie loopt ‘als een rijdende tram 17’. Op
rolletjes dus.
Sarah: Ik vind het erg leerzaam, gezellig en leuk om mee te denken
en helpen. Ik ben benieuwd hoe alles uiteindelijk vorm gaat krijgen,
maar ik heb er alle vertrouwen in dat het weer een leuke editie
wordt!
Shirley: Inspirerend. Het Zeeheldenkwartier barst van de creatieve
duizendpoten!
Teun: Leuk en leerzaam. Er komt veel meer bij kijken dan ik in
eerste instantie dacht.

4.Het thema dit jaar is ‘Circus’. Als je jezelf als circusact zou moe-
ten beschrijven, welke act zou jij zijn en waarom?
Shirley: Als ik niet zo’n hoogtevrees zou hebben, zou ik in de trape-
zes hangen bij Cirque du Soleil.
Ineke: Op stelten lopen lijkt mij fantastisch. Dan ben ik een keer niet
de kleinste van de klas.
Teun: Ik zou een clown zijn, omdat ik humor en grappen maken erg
leuk vind.
Sarah: Hoewel ik dieren in het circus eigenlijk heel zielig vind, lijkt
leeuwentemmer me wel spannend.

5.Als jij het voor het zeggen had, welke Haagse artiest zou dan niet
mogen ontbreken op het festival?
Sarah: Er is zoveel (muzikaal) talent in Den Haag. Dus iedereen die
zijn of haar kunsten wil vertonen, meld je aan!
Teun: Anouk!
Ineke: Ik zou het fantastisch vinden als we een optreden kunnen
krijgen van de jonge artiesten van theaterschool Rabarber.
Shirley: Het lijkt mij geweldig als de ‘golden oldies’ Golden Earring
het plein komen rocken.

Houd alle ontwikkelingen rondom het Zeeheldenfestival in de gaten
via www.zeeheldenfestival.nl. En kom van 2 tot en met 6 juli het eind-
resultaat bekijken op het Prins Hendrikplein!

5 vragen aan… de
nieuwe vrijwilligers van
het Zeeheldenfestival

Enquêteren
in de Piet Heinstraat
door Erica Spikker

Erik Pardon (l) en Erica Spikker (r)
enquêteren in de Piet Heinstraat.

Woont u al 60 jaar in het Zeeheldenkwartier?

Oproep!

1904 - Veenkade, tussen de Bilderdijkstraat en de Toussaintkade.

Oproep acts
Zeeheldenfestival
Ook dit jaar zal een groot scala aan spetterende artiesten het
podium van het Zeeheldenfestival betreden. De aanmeldingen
stromen massaal binnen, maar het feest is nog niet helemaal
compleet. Dans jij de lak van het podium met jouw swingende
dansact? Of waant men zich in een zonovergoten paradijs door
jouw act met exotisch tintje? Stuur ons dan voor 15 februari 2014
een demo en biografie.

Dit kan via www.zeeheldenfestival.nl of per post naar:
Zeeheldenfestival, t.a.v. Programmacommissie,
Elandstraat 88A, 2513GV Den Haag

Heeft u klachten over de openbare ruimte?
Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl

De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leef-
omgeving. Dit kan niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat
niet in orde is of overlast van een bedrijf heeft, kunt u dit melden.
Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd straatmeubilair,
een gebroken tak die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of
afval op straat dat er reeds langere tijd ligt.
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De 3FM Serious Request 2013 actie op de Home
Made X-Mass Market, vrijdag 20 t/m zondag 22
december waarbij ‘I love Zeeheldenkwartier‘
mokken werden verkocht en de helft van de op-
brengst werd gedoneerd aan Serious Request, was ondanks het tegenvallende weer
toch een succes! In totaal is er € 1004,- opgehaald voor het Rode Kruis. Angelique
heeft namens de BIZ Zeeheldenkwartier het geld bij het Glazenhuis in Groningen
afgegeven. Alle Zeehelden bij deze nogmaals bedankt voor jullie steun!

Ook in 2014 komt de ondernemersvereniging Zeeheldenkwartier weer met speciale
evenementen en leuke acties, zowel offline als online.

Passie in een Tassie
Vorig jaar hebben we flink aan de weg getimmerd om het Zeeheldenkwartier op de kaart
te zetten in Den Haag en omstreken o.a. met de introductie van de Zeehelden Voordeel-
pas. Ook in 2014 profiteer je met de PASSIE dagelijks van korting, speciale aanbiedin-
gen en krijg je toegang tot allerlei leuke activiteiten. De Passie in een Tassie is voor € 5,-
verkrijgbaar bij deelnemende speciale zaken in het Zeeheldenkwartier. Je krijgt er een
kék ECO-shoppingtasje bij en € 1,- doneren we aan de Zeeheldentuin. Op facebook.com/
zeeheldenkwartier posten we dagelijks leuke acties, aanbiedingen en houden we je op
de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Zeeheldenmarkt
De wekelijkse ‘duurzame’ markt, donderdags van 11.00 tot 19.00 uur op het Prins Hendrik-
plein wordt binnenkort uitgebreid met ambachtelijk brood en groente en fruit. We heb-
ben het afgelopen jaar terecht vaak de vraag gehoord waarom dit er niet was. Helaas
had de gemeente Den Haag daar toen nog geen partij voor gevonden die aan de ‘bio’
voorwaarden voldeed.

Zeehelden stand-up comedy
Tijdens de Strooptocht hebben sommige van jullie er al van kunnen proeven ‘stand-up
comedy’. In samenwerking met Theater Diligentia, Pepijn en Brave Hendrik werken we
nu aan een maandelijkse stand-up comedy night met lokaal en reeds gevestigd talent.
Hierover binnenkort meer.

Zet alvast in de agenda
Zondag 6 april en 7 september 2014: “Home Made Market” in de Prins Hendrikstraat. 
Zondag 15 juni en 5 oktober 2014: ‘Pure Markt’ in de Piet Heinstraat.
27 september - 5 oktober: ‘Proef de Wijk’ smakelijk kennismaken met de culinaire
speciaalzaken van het Zeeheldenkwartier tijdens de Week van de Smaak. 

Bouw Tasmanhof
in volle gang
Muren op de begane grond zijn gestort, tussenwanden zijn uit gips opgetrokken. De
bouw van ‘Tasmanhof’ is in volle gang. 

Haag Wonen laat aan de Tasmanstraat, op de plek van de voormalige basisschool de
Wereldwijzer, 26 middeldure sociale huurappartementen voor kleine huishoudens bou-
wen. De appartementen krijgen een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers,
een badkamer, een separaat toilet, een berging en een ruim balkon.

“Buurtbewoners reageren enthousiast op het nieuwbouwproject”, aldus hoofduitvoerder
Dick Rozenbrand van aannemersbedrijf Dura Vermeer uit Rotterdam. “Enige overlast is
uiteraard onvermijdelijk. Maar er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de buurt.
Zo gaan op verzoek van bewoners de lichten op de bouwplaats ‘s morgens om 6.50 uur
aan, in plaats van om 6.00 uur zoals aanvankelijk gebeurde”, zegt Rozenbrand. Als alles
volgens plan verloopt, worden de woningen in juni 2014 opgeleverd. Daarna wordt op
de andere helft van het bouwterrein de Zeeheldentuin aangelegd. 

Voor actuele informatie over Tasmanhof en de werkzaamheden kunt u kijken op
www.haagwonen.nl/tasmanhof. Meer informatie over de Zeeheldentuin vindt u op de
website www.zeeheldentuin.nl en op facebook: www.facebook.com/Zeeheldentuin.

Certificaat voor
jonge Zeehelden

Serious Request actie
een succes

Elf jongeren in het Zeeheldenkwartier kregen zaterdag
21 december een certificaat overhandigd door gebieds-
regisseur Grada Hiddink van woningcorporatie Haag Wo-
nen. Dat gebeurde in de kantine van BBOZ in de Rogge-
veenstraat. Hiermee werd het ‘Jongerenproject 2013’, ook wel ‘Pimp up your Hood’
genaamd, feestelijk afgesloten. Jongeren van 12 tot 14 jaar hebben zich een jaar
lang ingezet voor het schoon, heel en veilig houden van het Zeeheldenkwartier. Hier-
door werden ze meer betrokken bij hun buurt. 

Zo’n veertien jongeren deden vorig jaar mee. Ze trokken acht zaterdagen de wijk in en
voerden allerlei werkzaamheden uit die het Zeeheldenkwartier mooier maakten. Ze hiel-
pen bijvoorbeeld bij het afbouwen van het schapenhok op de kinderboerderij, wiedden
onkruid, schilderden hekken op het Bonbonplein en gingen met de vrijwilligers van het
Buurt Preventie Team de wijk in.

Het werk was niet vrijblijvend. De jongeren sloten een overeenkomst en via een spaar-
systeem werden ze beloond. Ze verdienden € 20,- per dag, waarvan de helft werd gere-
serveerd voor een leuke activiteit. 

Jongerenwerkers Tamah en Sam van Stichting Zebra en Jean, Bulent en Hoessein van
BBOZ begeleidden de jongeren. Ook toezichthouder Roderick van Haag Wonen en de
wijkagenten Tanja en Yvonne waren nauw bij het project betrokken. ‘Pimp up Your Hood’,
dat ook in voorgaande jaren een succes was, vond plaats in samenwerking tussen
BBOZ, Stichting Zebra, politie, gemeente Den Haag en Haag Wonen.

Jonge Zeehelden ‘pimpen’ de tuin bij de Roggeveenstraat.

De bouw van Tasmanhof gaat voorspoedig.

foto: Ton Groenendijk

foto: Ton Groenendijk

< Op 16 december moest tram 17
zich nog langs de werkzaamheden
op de net heropende Torenstraat-
brug wringen. Inmiddels is de brug
ook weer toegankelijk voor auto’s,
fietsers en voetgangers.

De kosten voor het bouwen van de parkeergarage aan de Noordwal-Veenkade vallen
naar verwachting 2,4 miljoen duurder uit dan begroot. Dit schrijft verantwoordelijk
wethouder Smit eind januari aan de gemeenteraad.

Verzakkingen
De kosten zijn hoger dan begroot onder andere omdat de verzakkingen van de panden
aan de Noordwal ernstiger bleken dan verwacht. De gemeente heeft daarom extra fun-
dering aangebracht om deze verzakkingen te compenseren. De wethouder schrijft dat
het risico op beschadigingen aan de panden nog niet voorbij is. Om dit risico te verklei-
nen, zijn er extra onderzoeken uitgevoerd en is er extra controle op de situatie. Voordat
met de bouw van de parkeergarage begonnen kon worden, zijn de oude kademuren en
bijbehorende funderingspalen verwijderd. Hierbij bleken er aanzienlijk meer obstakels
onder de grond te zitten, dan was voorzien. Ook dat heeft tot extra kosten geleid. Daar-
naast bleken er zwaardere ankers nodig, waarmee de parkeergarage in de grond vast
zit. Alles bij elkaar leidt dit tot een extra kostenpost van 2,4 miljoen euro.  Met deze
tegenvaller erbij, kost de bouw van de 158 ondergrondse parkeerplaatsen ruim 24,6
miljoen euro.

Op schema
Op dit moment wordt nog volop gebouwd aan de parkeergarage. Om de tram weer te
kunnen laten rijden is eerst het deel van de parkeergarage onder de Torenstraatbrug
gemaakt. Op dit moment wordt aan het andere deel bij de Prinsessewal gewerkt. Als

straks in het tweede kwartaal
de parkeerkelder in zijn geheel
wordt opgeleverd, kan het
parkeersysteem geïnstalleerd
worden. Begin 2015 volgt de
testfase, waarna in het tweede
kwartaal van 2015 de parkeer-
garage in gebruik genomen
kan worden.

Parkeergarage Noordwal -
Veenkade stuk duurder
door Reinout Barth
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GroenLinks
gaat voor groener en socialer
Meer aandacht voor natuur, milieu en elkaar. Met die boodschap trekt GroenLinks-
lijsttrekker Inge Vianen door de stad. ,,Den Haag moet groener en socialer. En dat
kan nu,’’ weet Vianen zeker. Vooral in het Zeeheldenkwartier, een wijk die past bij
GroenLinks: ontspannen samenleven in een leuke buurt.

,,Wij ondersteunen burgerinitiatieven als de Zeeheldentuin
en stimuleren de ontwikkeling van Prins Hendrikstraat en
Piet Heinstraat.’’ GroenLinks kiest voor extra geld voor de
fiets en beter openbaar vervoer.

GroenLinks wil een stad waarin meer aandacht is voor elkaar. ,,In mijn stad hebben we
oog voor de mensen.’’ GroenLinks pleit voor een persoonlijke benadering van mensen
met financiële problemen. ,,Den Haag moet meer doen om mensen te ondersteunen
die het op eigen kracht niet redden. De menselijke maat is verdwenen uit de stad. Die
brengen wij graag weer terug.’’

Den Haag moet niet alleen de stad zijn van Vrede en Recht, maar ook van duurzaamheid.
,,GroenLinks wil niet meer parkeerplaatsen, maar 2500 extra bomen. Meer groen is niet
alleen prettiger om in te leven, het verbetert ook de luchtkwaliteit. Meer aandacht voor
duurzaamheid stimuleert de groene economie en levert extra werkgelegenheid op.’’
Met een energiefonds van 50 miljoen euro worden Hagenaars gestimuleerd om duur-
zame investeringen te doen in hun woningen. Door het ondersteunen van groene burger-
initiatieven realiseren wij samen een energierevolutie. Ook in jouw wijk.

Wie kiest voor GroenLinks, kiest voor een stad die groener en socialer is; voor een stad
waarin het leven aangenamer is. Met aandacht voor elkaar.

Haagse Stadspartij
heeft hart voor Den Haag!
De Haagse Stadspartij is dé lokale partij van Den Haag en staat voor een sociaal,
creatief, gezond en groen Den Haag met meer invloed voor de bewoners. Wij willen
een stadsbestuur dat de belangen van de mensen die in Den Haag wonen en werken
voorop stelt - en niet de belangen van de politiek.

De afgelopen periode hebben we samen met bewoners en on-
dernemers gestreden tegen de volautomatische parkeergarage
onder de gracht bij de Noordwal/Veenkade. Het plan voor de
Zeeheldentuin is gelukkig wel gelukt.

Het Zeeheldenkwartier is in onze ogen een zeer aantrekkelijke
wijk, met veel actieve, betrokken en creatieve bewoners. Het
gevarieerde winkel- en horeca-aanbod, de historische bebou-
wing, de wekelijkse Zeeheldenmarkt en het jaarlijkse Zeeheldenfestival willen we koes-
teren. We willen investeren in cultuur in de wijk, in programmering en broedplaatsen.
Blaas het Spuiforum af en renoveer de Spuitheaters!

Schone lucht staat bij ons centraal: geef fietser en voetganger de ruimte, zorg voor
betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, en beperk het autogebruik. We ondersteunen
initiatieven voor meer groen in de wijk. De bestaande woningvoorraad kan energie-
zuiniger en kwalitatief verbeterd worden. Huisjesmelkers willen we uitbannen.

Zorg willen we wijkgericht organiseren. De gemeente zal extra geld moeten vrijmaken
om de bezuinigingen op de zorg en op het sociale vlak op te vangen en armoede te
bestrijden. En als u Haagse Stadspartij wilt stemmen: Buurtbewoonster Ineke van de
Brûle staat op 11.

VVD investeert in een
betaalbare, veilige en
leefbare stad
Uw stem op de VVD is een stem voor een betaalbare, veilige
en leefbare stad. Dankzij de VVD zijn de lokale lasten de afge-
lopen periode verlaagd. Den Haag behoort hierdoor tot de top
drie woonsteden met de laagste lasten. Omdat lage lasten
bijdragen aan een prettig woonklimaat, wil de VVD de komende periode de lasten
verder verlagen. Zo wordt de OZB voor woningen de komende jaren met 10% verlaagd,
wordt de hondenbelasting afgeschaft en wordt ook de afvalstoffenheffing verminderd.
 
Bij een prettig woonklimaat hoort een veilige en leefbare stad. De veiligheid is, mede
dankzij de VVD, gestaag gestegen. Toch moet en kan er nog veel worden verbeterd. De
VVD blijft daarom investeren in een veilig Den Haag. Daarom wil de VVD het aantal
handhavers tot 400 uitbreiden, wordt cameratoezicht uitgebreid en blijft de aanpak van
woninginbraken prioriteit houden.
 
Het Zeeheldenkwartier heeft daarnaast helaas te maken met een hoge concentratie
aan coffeeshops. Deze zorgen veelal voor overlast. De VVD wil het aantal coffeeshops in
het Zeeheldenkwartier daarom verminderen. Het sluiten van deze coffeeshops mag
echter niet leiden tot verplaatsing naar andere delen van de wijk. De gezamenlijke
aanpak van extra investeringen in de openbare ruimte, groen en veiligheid komt de
leefbaarheid van het Zeeheldenkwartier ten goede.

Zeeheldenkwartier,
sterk en sociaal!
De PvdA werkt aan een sterk en sociaal Den Haag. Een
stad waarin arm en rijk, jong en oud, zwart en wit, homo en
hetero, ziek en gezond op een prettige manier kunnen sa-
menleven. Voor velen staan zekerheden onder druk. Onderwijskansen, zicht op werk,
betaalbare woningen en een veilige leefomgeving. Daarom blijft de PvdA staan voor
het creëren van banen, het wegwerken van verschillen in onderwijs en zorg, het
duurzaam verbeteren van woningen en het investeren in de leefbaarheid van wijken
en buurten.

Het Zeeheldenkwartier is een mooie, sterke wijk, met een grote diversiteit aan bewo-
ners. De wijk verenigt deze diversiteit onder andere in de vele  evenementen die worden
georganiseerd. Een grote kracht die wij meer willen benutten. Wij willen de buurtschouw
weer invoeren, zodat ook de problemen op wijkniveau kunnen worden aangepakt. Be-
woners en gemeente inventariseren ter plekke problemen en komen samen tot een
aanpak. Voor deze aanpak en voor bewonersinitiatieven verdubbelen wij het budget. Zelf
zijn we op 8 januari begonnen met het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Sa-
men korte lijnen onderhouden en informatie delen.

De Haagse PvdA blijft met vereende krachten werken aan een sociale stad. Dat doen we met
Haags lef, voor een goede toekomst voor iedereen. De schouders eronder, dat werkt!

SP: Hart voor het
Zeeheldenkwartier
De afgelopen vier jaar heeft de SP zich ingezet voor het Zeeheldenkwartier. Zo was
de partij tegenstander van het miljoenen verslindende project van de volautomatische
autoberging (VAB) bij de Veenkade en Noordwal. Wanneer dit project niet was door-
gegaan, was niet alleen veel geld bespaard. Ook zou tram 17 minder lang uit de
running geweest zijn.

Tijdens de werkzaamheden heeft de SP zich ingespannen voor een goed alternatief
voor tramlijn 17. De vervangende bus die de wijk tijdens de werkzaamheden aandeed
was niet voldoende. Zo reed deze bus te weinig, ook was de capaciteit van de bus in de
spits te beperkt en waren de haltes van de bus niet duidelijk aangegeven. Helaas was
het gemeentebestuur doof voor deze wensen.

De komende vier jaar wil de SP zich inzetten door het verbeteren van de werkgelegen-
heid. Onder meer door de kleine ondernemers te ondersteunen. Ook wil de SP dat
nieuwe bouwplannen en projecten in nauw overleg met winkeliers en bewoners wor-
den bedacht en uitgevoerd. Ook verzet de SP zich tegen prestigeprojecten, zoals het
Spuiforum op het Spuiplein en een sportpaleis in het Zuiderpark. Dit geld kan beter
uitgegeven worden aan voorzieningen voor inwoners en ondernemers.

Jouw idealen in het
Zeeheldenkwartier
Zolang de traditionele politieke partijen Hagenaren als stem-
vee behandelen zal de Partij voor de Dieren er zijn als dé aan-
jager van de traditionele politieke partijen in Den Haag. Wij
doen geen water bij de wijn als het om onze idealen gaat, maar
houden de andere politieke partijen een spiegel voor zodat ze
harder gaan lopen voor dierenwelzijn, natuur en milieu en voor de belangen van alle
inwoners van Den Haag. Ook buiten verkiezingstijd. Dat werkt.

Als bewoner van het Zeeheldenkwartier vind ik het bijvoorbeeld alarmerend dat de ge-
meente nauwelijks aandacht besteedt aan het vergroenen van onze buurt. Met 10.000
inwoners op een kluitje zonder wijkpark is vergroening hard nodig, voor de gezondheid
van ons en onze kinderen, voor een schone lucht en voor de leefomgeving van vogels en
kleine zoogdieren. De Zeeheldentuin is een voorbeeld van een prachtig bewoners-
initiatief om onze buurt te vergroenen. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente dit
project alle steun geeft. Dat de gemeente de bewoners letterlijk ruimte biedt voor
vergroening, met raad en daad en door meer braakliggende veldjes om te vormen tot
groene speelplaatsen, moestuinen en wilde bloemen.

In ons verkiezingsprogramma op denhaag.partijvoordedieren.nl vind je al onze maatre-
gelen voor een duurzaam, diervriendelijk en groen Den Haag. Met jouw stem kan de
Partij voor de Dieren de aanjager blijven. Kies daarom Partij voor de Dieren.

Christine Teunissen
Lijsttrekker Partij voor de Dieren Den Haag

In maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden en omdat de
uitkomst hiervan directe gevolgen voor het Zeeheldenkwartier kan hebben wil
De Groene Eland u zo goed mogelijk informeren.

Naast het politieke debat dat wij op 18 februari organiseren geven wij hier de
politieke partijen de mogelijkheid iets over hun plannen en voornemens te vertel-
len. De Groene Eland heeft hiervoor een brede uitnodiging aan de politieke par-
tijen gestuurd, maar helaas heeft niet elk partij hier gebruik van gemaakt. 

De Groene Eland geeft dus alleen de mogelijkheid aan de politieke partijen om
zich te uiten maar wil hiermee op geen enkele wijze hun steun voor welke partij
en/of standpunt uitspreken.

 Gemeenteraadsverkiezingen
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Een mooi, schoon en veilig
Zeeheldenkwartier
Het Zeeheldenkwartier heeft een eigen sterke identiteit en
is een geliefde woonomgeving voor starters en gezinnen.
Dit moet zo blijven. Daarom wil het CDA de komende jaren
meer investeren in goede openbare ruimte, straatbeschaving
aandacht geven en overlast hard aanpakken, zwerffietsen
verwijderen, coffeeshops uit de buurt van kinderen houden en
de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun wijk stimuleren.

Daarbij wil het CDA ondanks de forse rijksbezuinigingen goede thuis- en ouderenzorg
behouden, investeren in de Haagse economie, 10.000 nieuwe banen creëren en wij
willen ruimte geven aan verenigingen, vrijwilligers en gezinnen voor samenleven, wo-
nen en opvoeden.

Het CDA bereikt deze ambities niet door populistisch vanaf de zijlijn te roepen maar door
verantwoordelijkheid te nemen. Onze kandidaten laten zien wie wij zijn: echte Hagen-
aars en Haagse nieuwkomers, jong en oud, gelovig of niet, sporters en ondernemers.
Bovendien zal Jerome Felida, zevende op de kandidatenlijst van het CDA en met zijn
gezin woonachtig in de wijk, met kennis van zaken werk maken van onze ambities voor
het Zeeheldenkwartier. Stem daarom op hem!

Zeeheldentuin toont kracht
van mensen
Mensen zijn ondernemend, nemen zelf verantwoordelijk-
heid voor hun eigen leven en hun eigen omgeving. Nergens
werd dat de afgelopen jaren beter zichtbaar dan in de Zeeheldentuin. “Bewoners van
het Zeeheldenkwartier hebben de handen ineen geslagen om hun eigen buurt mooier
en groener te maken”, aldus D66-lijsttrekker Ingrid van Engelshoven. “ Als gemeente
hoefden we niet meer te doen dan ruimte te bieden aan zo’n mooi initiatief en het te
ondersteunen. Heel Den Haag mag een voorbeeld nemen aan het succes van de
Zeeheldentuin maar ook van Emma’s Hof”.

D66 is de partij van ondernemende mensen, van mensen die vooruit willen. De inwo-
ners van Den Haag weten zelf het beste wat goed voor ze is. Daarom wil D66 ze ruimte
bieden om eigen dromen waar te maken. Van Engelshoven: “Op 19 maart staat Den
Haag voor een belangrijke keuze. Kiezen we voor stilstand of vooruitgang, voor populisme
of voor een toekomst waarin mensen zich welkom voelen, ruimte krijgen om te onderne-
men en mee kunnen doen? Voor D66 is die keuze helder. Wij investeren in mensen die
vooruit willen, die idealen willen waarmaken. Wij willen vooruit, nu vooruit.”

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Laura

Status: Geen

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Drie maanden

Beroep: Docente omgangskunde
(Docente sociale vaardigheidstraining).

Wat kun je hiermee? Lesgeven onder-
meer in de zorg en het M.B.O..

Wat is je passie en waarom?
Zang: Mantra zingen. Onder andere
Indiase teksten en melodieën. Samen-
zang die je in het moment brengt (in een
meditatiegroep). De positieve inhoud van
de composities zorgt voor een mooie
sfeer en saamhorigheid.

Dans: Vrij dansen op bijvoorbeeld Salsa,
Flamenco, Oriëntaalse muziek, maar
ook op populaire muziek.

Mensen: De passie van mensen. Wat ie-
mand beweegt. Waar gaat men in op.

Werkzaamheden?
Ik werk in een Indiaas restaurant als serveerster.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Meditaties. Salsa dansen. Tekeningen met pastelkrijt maken. Wandelen o.a. in de
stad en in het bos.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier?
1.De sfeer in de wijk is gezellig.
2.Er zijn veel zaakjes waarvan je niet weet wat ze feitelijk doen. Dat houdt het

spannend.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier? Geen minpunten.

Heb je suggesties om het Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
Georganiseerde gelegenheden bieden waar mensen in de openlucht creatief
kunnen samenkomen.

Heb jij een aanraadplek of activiteit die je met de lezer wilt delen?
De Paleistuin is erg gezellig.

Wat is er op dit moment belangrijk voor jou? En waarom?
Het jezelf blijven ontwikkelen zodat je ook voor anderen wat kunt betekenen.
Dingen met aandacht doen. Mensen blij maken.

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets delen met je ZHKW-genoten?
Graag wil ik met jullie delen dat nieuwe situaties verassend leuk kunnen zijn, zoals
het deelnemen aan dit interview. Buiten het leven als individu is het contact met
mensen in de buurt echt een verrijking. Aan iedereen: bedankt voor de gezelligheid.

Groep de Mos / Ouderen Partij is een lijstsamenvoeging
van twee zelfstandige partijen, met als doel de krachten te
bundelen tegen de gevestigde partijen. Het verkiezingsprogramma ‘Terug naar de
menselijke maat’, bestaat uit tien speerpunten, gericht op plannen op het gebied van
Vervoer, Cultuur, Ondernemen en Ouderen. Belangrijk is dat de gemeentelijke poli-
tiek naar de bewoners luistert. De menselijke maat is belangrijker dan megalomane
prestige projecten, zoals het cultuurpaleis.

Enkele punten uit het verkiezingsprogramma. Groep de Mos / Ouderen Partij zet in op
schone, veilige en leefbare wijken. Overlast en criminaliteit gaan we te lijf met 500 extra
handhavers. Notoire overlastgevers en zwartrijders pakken we aan met een OV-verbod
en de conducteur die terugkeert op iedere Haagse tram. We hebben een broertje dood
aan ongevraagde graffiti. Medewerkers van het gemeentelijk meldpunt graffiti moeten
meer bevoegdheden hebben om ook zonder toestemming van een eigenaar de graffiti
te laten verwijderen.

Het Ouderenplan voorziet in punten die het welzijn van de ouderen bevorderen, een of
meer wijkverpleegkundigen in iedere Haagse wijk en gratis in de tram en bus voor 65+.
Verder een wethouder met als hoofdtaak het ouderenbeleid. We moeten ons voorberei-
den als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een verantwoordelijkheid van de Ge-
meente wordt gegooid met veel minder geld dan nu.

Groep de Mos / Ouderen Partij komt 18 februari naar het politiek debat in het Zeehelden-
kwartier en daar zult u zien dat u, de burger, er bij ons toe doet. www.groepdemos.nl

Groep de Mos
Ouderen Partij

Zeeheldentuin
Woensdagavond 22 januari organiseerde de Zeeheldentuin een informatieavond over
het definitieve ontwerp van de tuin in de Tasmanstraat. Om 20.30 stroomden
geinteresseerden binnen in de zaal van Residence Haganum op de hoek van de
Tasmanstraat en de Laan van Meerdervoort.

Na een korte presentatie over de stand van zaken door Wessel Tiessens (voorzitter
Zeeheldentuin) presenteerden de ontwerpers Daniel Jauslin en Frederique Huijgen
het ontwerp van de Tuin. Dit ontwerp is nu ook op de website Zeeheldentuin.nl te
bekijken. Er komen 4 delen in de tuin met elk hun eigen thema: een natuurspeelplaats
voor kinderen, een pluktuin met biologische vruchtbomen, individuele tuintjes om je
eigen groenten te verbouwen, een terras om te zitten en te kletsen.

Na afloop konden bewoners hun vragen stellen. “Wanneer gaat de tuin open?” Voorzit-
ter Wessel Tiessens: “Na de zomer willen we een groot feest organiseren en dan gaan
we met z’n allen aan de slag om de tuin aan te leggen.”

“Is al het benodigde geld binnen?” Penningmeester Jan Peter Poot: “We hebben ge-
noeg geld om te beginnen met de tuin maar we hebben nog veel vrijwilligers nodig om
te planten en de tuin in te richten.” Na de vragen onthulde Wethouder Marjolein de Jong
de nieuwe maquette. Zo eindigde een geslaagde avond.

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen bij het Haags Kinderatelier hun fantasie de
vrije loop laten. Van hout en andere materialen een vliegtuig, heli, kar, toren, hut,
spijkerbeeld, totem, monument, of kunstkop maken. Een dier kan natuurlijk ook,
zoals een kikker, vogel, of dino.

Kinderen 5+, (groot)ouders, begeleiders en tieners van 10-14 jaar kunnen allemaal
meedoen. De jongsten krijgen extra hulp in een apart groepje. Er zijn dagelijks work-
shops van 10.45 tot 12.30 uur, van zondag 23 t/m donderdag 27 februari.

Geef je kind, je groep of jezelf op vóór 20 februari en kom naar Atelier Van Speijk, Van
Speijkstraat 153a, via reserveer@haagskinderatelier of in de ochtend per telefoon 070
3633745. Vermeld daarbij a.u.b. de gewenste dag, of dagen en van de deelnemers de
volledige namen, geboortedata, emailadressen en telefoonnummers.

Haags Kinderatelier
Timmerfeest voor kunstenmakers

Het definitieve ontwerp voor de Zeeheldentuin is gereed. Het team van DGJ architecten
hebben maandenlang, gratis aan het ontwerp gewerkt! Het plan is te downloaden vanaf de
website http://zeeheldentuin.nl/page/plan.
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De Heldenhoek

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek voor € 4,50 een warme
maaltijd geserveerd.

U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 205 22 79  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 € 4.50 per maaltijd

Handwerken 55+ Dinsdag van 9.30 - 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

Kinderclub Woensdag van 13.30 - 15.30 uur
Kosten: 50 cent per keer

Judo Donderdag van 18.00 - 20.00 uur
Kosten: € 5,- per maand

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u bellen met de
receptie van De Heldenhoek, teleffoon: 070 - 205 22 79.

In De Heldenhoek

 dinsdagmiddag
11 en 25 februari
11 en 25 maart

Aanvang 13.00 uur

Activiteiten 2014

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.

Gymnastiek 55+

Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiek, dan zijn daarvoor
mogelijkheden in De Heldenhoek. Op de vrijdagochtend zijn er twee
lesgroepen, waar nog enkele deelnemers welkom zijn.

De eerste groep is van 9.00 tot 9.45 uur en de tweede groep van 10.00
tot 10.45 uur. De contributie bedraagt € 6,00 per maand (met een
Ooievaarspas € 3,00). Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met De Heldenhoek, Elandstraat 88, tel: 202 22 79.

I-shop De Heldenhoek
De I-shop is de plek voor gratis advies en informatie. Wij denken
met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag.
Kunt u het zelf oplossen? Wilt u iets leren? Is er andere hulp nodig?
En waar kunt u dan terecht? In een gesprek kijken we naar de
kansen en mogelijkheden die u heeft. U doet zelf wat u kunt. Als u
het niet zelf kunt, doen we het samen.

Bij de I-shop kunt u vragen stellen over:
- Wonen
- Gezondheid
- Vervoer
- Administratie en financiën
- Ondersteuning bij het ordenen van post en administratie
- Opleiding, (vrijwilligers)werk, solliciteren
- Ontspanning en sociale contacten

Neem contact met op ons op via 070-2052279, of kom op maandag of
dinsdag tussen 9 en 15.00 uur langs bij WDC de Heldenhoek, geves-
tigd in de Elandstraat 88.

Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen.
Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar
boven sjouwen of een tv programmeren.

De burenhulpcentrale zorgt ervoor dat mensen die iets nodig hebben
op een makkelijke manier in contact komen met mensen uit de buurt
die weleens iets voor een ander willen doen. Dat kan via de telefoon,
maar ook via de website.

Voor kleine en kortdurende hulpvragen kan Burenhulp ingeschakeld
worden, 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 of voor een uurtje een
oppas zoekt.

Om de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden hebben, zijn er
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, of dat iemand iets voor u kan doen. U bepaalt zelf
wanneer u iets voor uw buurtgenoten wilt betekenen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-2629999 of de website
bezoeken www.burenhulpcentrale.nl. Tevens bent u van harte wel-
kom bij WDC de Heldenhoek, gevestigd aan de Elandstraat 88.

Wat is de
Burenhulpcentrale?

Wijk- en Dienstencentrum Zeeheldenkwartier

Indische middagen

Cultureel programma
“Winterweekend”

Koempoelans
in het Klokhuis
De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van de
maand. Het programma loopt van 13.30 tot
15.30 uur. Er zijn ook heerlijke Indische hap-
jes te koop (djadjans). Iedereen is op de
koempoelans van harte welkom. Ook men-
sen zonder Indische achtergrond.

Op 12 februari geeft mevr. Koos Wentholt de lezing “Sporen van sma-
ragd” over het Indische verleden dat terug te vinden is in Den Haag.

Op  12 maart a.s. geeft dhr. J. van Dullemen een lezing over architec-
tuur in het voormalige Nederlands-Indië.
Op 9 april  a.s. geeft historicus en neerlandicus dhr. Termorshuijzen
een lezing over de schrijver P.A. Daum, die o.a. over goenagoena, “De
stille kracht” heeft geschreven.

De toegangsprijs bedraagt € 3,50 incl. een kopje thee of koffie. De kaart-
verkoop is bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Kinderclub
6 - 12 jaar
Woensdag

13.30-15.30 uur
De Heldenhoek
Tel: 205 22 79

€ 0.50

Vrijdag 28 februari
en 28 maart 2014

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 79.

Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

Rommelmarkt
De Heldenhoek

In februari en maart 2014 zijn er drie zondagmiddagen, waarop een
optreden in combinatie met een warme maaltijd (twee-gangen-
menu) wordt aangeboden. Het programma vindt plaats in de wijk-
centra “het Klokhuis” en “De Heldenhoek”.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 23 februari in De Heldenhoek: Optreden van het koor
“Archicapella”, met een gevarieerd muzikaal programma. Veel liede-
ren worden a capella gezongen. Voor het alleen bijwonen van het
optreden, kan bij de entree € 2,50 betaald worden. Aansluitend maal-
tijd: andijviestamppot met gehaktbal. Nagerecht: appelcrumble.

Zondag 9 maart in het Klokhuis: Optreden van “Listen”, een muziek-
gezelschap dat bestaat uit een drietal muzikanten met originele ei-
gen Nederlandstalige muziek. Aansluitend maaltijd: stoofpotje rund-
vlees, sperziebonen, aardappelen. Nagerecht: vlaflip.

Zondag  23 maart in De Heldenhoek: Toneelvereniging “DVV” voert
“De vogelaar” op, een klucht door Peter Daamen. Aansluitend maal-
tijd: macaroni a la Vivian, salade. Nagerecht: ijs met warm fruit.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur
en is, na het nuttigen van de maaltijd, doorgaans om 17.45 uur afge-
lopen. Toegangskaarten á € 6,00, inclusief de maaltijd, zijn vanaf
twee weken tevoren, verkrijgbaar bij het Klokhuis, Celebesstraat 4,
telefoon 350 35 11 en  wijkcentrum “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
telefoon 205 22 79.

Vanwege het 60-jarig bestaan van
‘t Sjot (Klein Anker) in Stroe, het
kamphuis van het vroegere Anker,
wordt er zaterdag 29 maart 2014,
van 14.00 tot 17.00 uur, een reü-
nie en open dag gehouden.

Adres: Klein Anker, Bosbergerweg
8-10, 3776 LV Stroe.

U bent allen van harte welkom!

Reünie ‘t Sjot
in Stroe


