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Op 27 september is een deel van de af-
deling Archeologie van de dienst Stads-
beheer van de gemeente Den Haag naar
de Tempel verhuisd. De werkzaamheden
in en rondom het pand zijn nog niet hele-
maal klaar dus bouwgeluiden en werklie-
den zijn nog enige tijd te horen en te zien.

Pas in de loop van november zijn alle ruim-
tes helemaal klaar voor gebruik en wordt
de rest van de afdeling ook naar de Tem-
pel over gebracht. Daarna wordt het ge-
bouw pas officieel geopend en u als buurt-
bewoner wordt hier natuurlijk ook voor uit-
genodigd. Wethouder Rabin Baldewsingh
gaat de Tempel openen. Op dit moment is
nog niet bekend wanneer dat gaat wor-
den, maar u hoort beslist snel van ons!

Corien Bakker, Stadsarcheoloog.

Archeologie deels in de Tempel!

Van de voorzitter
Bezuinigingen komen er aan en die raken ook de gesubsidieerde werkzaamheden
van De Groene Eland. Gesubsidieerd, daar hangt tegenwoordig een vermeend ‘vies’
links luchtje aan, en schijnt niet verantwoord meer te zijn. Wel, we zullen de gevolgen
pas over een paar jaar kunnen zien. Door deze bezuinigingen zullen er met ingang van
1 januari 2011 veranderingen optreden bij De Groene Eland. Op de betaalde onder-
steuning wordt beknot en wij kunnen dit niet met vrijwilligers opvangen. Vrijwilligers
zijn al zo moeilijk te vinden! Op de eerstkomende bestuursvergadering zal het Be-
stuur zich beraden hoe we verder moeten en wat we niet meer kunnen doen of waar
we onze inzet op zullen moeten verminderen. Eén van de zaken die op 1 januari
ingaan is dat de Wijkwinkel per week een werkdag minder open zal zijn.

In deze Elandkrant wordt geschreven over
de slechte bezorging van de Posthoorn. Ik
maak me daar ook al geruime tijd erg druk
over en toen ik een week geleden ’s avonds
langs de oud-papierbak op het Prins
Hendrikplein liep kon ik bijgaande mooie
foto maken. Afgezien van wat er elders in
deze krant hierover wordt geschreven wil
ik ook nog kwijt dat het me als milieu-
bewust persoon diep raakt dat er zoveel
papier wordt gebruikt om kranten te druk-
ken die vervolgens zonder gelezen te wor-
den bij het oud-papier terecht komen. Zee-

helden zijn meestal erg milieubewust en dat zoiets in onze wijk (maar natuurlijk ook in
andere wijken is dit ongewenst) voorkomt mag niet waar zijn!

Onze oproep voor nieuwe bestuursleden heeft geleid tot twee nieuwe kandidaat be-
stuursleden. De oproep blijft onverkort staan, want onlangs moest een van de zittende
bestuursleden nogal plotseling zijn functie neerleggen. We blijven dus nog steeds op
zoek naar uitbreiding van het bestuur. Een leuke functie, waarbij u zich kunt bemoeien
met de wijk en betrokken raakt bij het reilen en zeilen van de Zeehelden binnen de
gemeente. U leert interessante mensen kennen bij de vele leuke, en soms ook wel
eens minder leuke, activiteiten die we blijven ontplooien, ook al moeten we nu dan een
beetje gaan snijden.

Denk met De Groene Eland mee en kom
naar de jaarlijkse Elandvergadering die dit
jaar plaatsvindt op 15 november. Op deze
vergadering legt De Groene Eland verant-
woording af naar de bewoners en be-
spreekt zij de plannen voor het komende jaar.

Marius Kolff, voorzitter

Bodemsanering
en herinrichting
Anna Paulownaplein
Rond Anna Paulownaplein nummer 6 en omgeving is de grond en het grondwater
verontreinigd. Van 1960 tot 1987 was hier een kleine chemische wasserij gevestigd
die chemische stoffen had opgeslagen. Dit heeft gezorgd  voor bodemvervuiling in
zowel grond als grondwater met gechloreerde koolwaterstoffen. Uit bodemonderzoek
van 2000 tot en met 2010 bleek dat de vervuiling zich heeft verspreid in alle richtin-
gen. De vervuiling komt voor tot ongeveer 45 meter de grond in. En heeft zich ver-
spreid tot het Noordeinde. In totaal is een oppervlakte van 70.000 vierkante meter
verontreinigd geraakt.

Inmiddels is de bodemsanering onder het Anna Paulownaplein begonnen. In de laatste
week van september is het materieel aangevoerd en geplaatst. En nu vindt het saneren
van de verontreinigingen onder het plein en deels onder de aangrenzende woningen
plaats tot en met 29 oktober.

De sanering gebeurt door middel van in-situ chemische oxidatie (ISCO). In verband met
de veiligheid is het werkterrein afgeschermd van de omgeving. Een hele toestand op het
plein, wat geen fraai gezicht is. Er was ook een gevaarlijke situatie op de weg ontstaan
door de hoge afdekking over de kabels die over de rijweg lopen. Deze was vooral voor
fietsers moeilijk te nemen. En was er een ongeluk gebeurd. De Groene Eland heeft
daarom gevraagd om veiligheidsmaatregelen te nemen en de situatie is aangepast.

Herinrichting Anna Paulownaplein tussen 18 oktober en 17 december
Tijdens de herinrichting wordt de straat rond het Anna Paulownaplein gedurende maxi-
maal 5 werkdagen tijdens werkuren van 7.00 tot 16.00 uur voor doorgaand verkeer
afgesloten. Incidenteel bestemmingsverkeer is in overleg mogelijk. Doorgaand verkeer
in de Bazarstraat en de Anna Paulownastraat blijft mogelijk, de rijrichting rondom het
plein wordt hiervoor tijdelijk gewijzigd.

Heeft u nog vragen over de bodemsanering? Dan kunt u bellen met dhr. Tjassens van
het Team Bodemsanering op 070-3536607.

Uitnodiging Elandvergadering
Maandag 15 november in De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.
(De zaal is open vanaf 19.00 uur)

De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop het bestuur van
Bewonersorganisatie De Groene Eland de activiteiten van het afgelopen jaar met
de aanwezigen bespreekt. Samen met hen worden ook de plannen voor het ko-
mende jaar besproken. Het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland
nodigt u uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.

Agenda
19.30 uur Opening en terugblik afgelopen jaar
19.45 uur Financiën De Groene Eland
20.15 uur Pauze
20.30 uur Plannen voor 2011

ideeën van het bestuur en suggesties van de aanwezigen.
21.15 uur Afsluiting

Aansluitend gezellig napraten onder genot van een drankje.

Onlangs is men gestart met de bodemsanering op en rond het Anna Paulownaplein.

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

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

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
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Op zaterdag 13 november trekt
Sinterklaas, na aankomst om
11.30 uur in de haven van Sche-
veningen, met een stoet van
praalwagens, via het Zeehel-
denkwartier, naar het centrum
van Den Haag.

De Sint en zijn Pieten worden
rond 14.30 uur in het Zeehelden-
kwartier verwacht.
Meer informatie over de intocht,
tijden en de route is te vinden op:
www.sinterklaasindenhaag.nl

Intocht Sinterklaas

Resultaten
buurtonderzoek
fietsendiefstal
Zo’n 78 leerlingen hebben op 22
september in het kader van hun
maatschappelijke stage bewoners
van het Zeeheldenkwartier onder-
vraagd naar fietsdiefstal en de moge-
lijkheden om  fietsen te stallen. Van de 121 bewoners die een vra-
genlijst hebben ingevuld, heeft 30% het afgelopen jaar te maken
gehad met fietsendiefstal. Dit is veel vergeleken met het landelijk
gemiddelde van 13%. De fietsen werden thuis, op straat of bij een
winkel gestolen.

Stalling
Tweederde van de slachtoffers van fietsdiefstal is niet tevreden met
de mogelijkheden om de fiets bij het huis neer te zetten. Bijna de helft
heeft de fiets op straat staan. Meer stallingsmogelijkheden voor het
huis (38%) en de aanpak van weesfietsen (achtergelaten fietsen)  zijn
wensen van de bewoners. De helft vindt het niet erg een parkeerplek
voor zijn huis op te offeren voor een fietsenrek.

Dichterbij huis
Van de bewoners die géén fietsendiefstal hebben meegemaakt stalt
eenderde op straat en tweederde thuis. Van hen wil 40% meer stallings-
mogelijkheden in de buurt en 10% wil dichterbij huis kunnen stallen.
Ook bij deze groep is een groot aantal mensen (41%) bereid een
parkeerplaats op te offeren voor een fietsenstalling. Als mogelijke ver-
beteringen zijn verder genoemd: meer beveiligde fietsenstallingen
(31%), meer fietsenrekken bij winkels en scholen (30%) en het aan-
pakken van “weesfietsen”.

Bezuinigingen en
veranderingen voor
bewonersorganisatie
De Groene Eland
De komende jaren zullen er veranderingen in de positie en werk-
wijze van bewonersorganisatie De Groene Eland komen. In 2011
wordt dit reeds gevoeld door de invoering van een subsidiekorting
van 7,7 % op huisvesting,  activiteiten en bewonersondersteuning
(beroepskrachten).

Daarnaast wordt er de komende maanden een nieuw ‘Beleidskader
bewonersorganisaties’ door wethouder Van Engelshoven  aan de
stad voorgelegd.  En ook de nieuwe ‘Inspraak- en participatieveror-
dening’ is de opvolger van het traject ‘Kwaliteit van inspraak en sa-
menspraak’.  U kunt beide stukken terugvinden op de website van de
gemeente Den Haag/ bestuurlijke stukken/ zoeksysteem/ RISnummer.
En dan voor het nieuwe participatiebeleid intikken: RIS 170138 en het
Beleidskader bewonersorganisaties: RIS 175295.

De gemeente laat hierbij het volgende weten: Bezuinigingen kunnen
fnuikend zijn voor het functioneren van een organisatie, maar kunnen
ook als een kans aangegrepen worden om de eigen organisatie eens
goed onder de loep te nemen en te bekijken hoe een en ander beter,
efficiënter, doelmatiger en goedkoper kan.

De bewonersorganisatie De Groene Eland zal zich de komende maan-
den hiermee bezig houden. Suggesties van de kant van bewoners zijn
daarbij welkom. En natuurlijk bent u van harte welkom bij de besprekin-
gen met de wethouder en andere informatieavonden. Let voor de data
hiervan op de dag- en weekbladen of de website van De Groene Eland.

Zeer slechte bezorging
De Posthoorn
Het aantal klachten aangaande
de bezorging van de Posthoorn
zijn onverminderd hoog. Een in-
ventarisatie van de Groene
Eland dit voorjaar laat zien dat
dit probleem zeer verspreid over
de wijk voorkomt. Bewoners
melden, dat klagen slechts even-
tjes helpt; binnen een aantal we-
ken is de bezorging weer net zo
onregelmatig of helemaal niet als voorheen.

Een bewoner meldde, dat na diverse klachten, hij soms ’s avonds
laat een Posthoorn in de brievenbus ontving. Deze werd alleen bij
hem in de brievenbus gedaan, zijn buren kregen nog steeds niets.
Een andere bewoner verklaart voortaan maar naar de papierbak op
de buitenring van het Prins Hendrikplein te lopen. Negen van de tien
keer vindt hij daar pakken weggegooide Posthoorns naast de bak.

Bewonersorganisatie De Groene Eland heeft eerder dit jaar al met de
uitgever gemaild. Er trad toen enige verbetering op, maar al gauw
deden de problemen zich daarna opnieuw voor en daarom heeft De
Groene Eland onlangs een pittige brief naar Burgemeester en Wet-
houders en naar de Gemeenteraad verstuurdt. En ook de uitgever van
de krant heeft een dergelijke brief ontvangen.  De bewonersorganisatie
wijst de gemeente op hun verantwoordelijkheid om de gemeente-
berichten, waaronder kennisgeving van sloop-, bouw-, horeca-, bomen-
kap- en evenementenvergunningen voor elke Haagse burger ken-
baar te maken. Maar geeft tevens aan , dat de Haagse  inwoners (met
een smalle beurs) de mogelijkheid moeten hebben om kennis te
nemen van leuke (gratis) activiteiten in de stad en in de wijk. En ook
de driewekelijkse Stadskrant van de gemeente Den Haag, die inge-
stoken wordt in de Posthoorn, wordt node gemist!

Ook de uitgever zal zich moeten beraden op de huidige situatie. Im-
mers, ondernemers bedenken zich wel twee keer om een dure adver-
tentie te plaatsen wanneer zij vernemen dat de weekkrant zo slecht
wordt bezorgd.

Toegang tot
afvalbrengstations
verandert
Vanaf 1 december 2010 verandert de toegangscontrole bij de 3
Haagse afvalbrengstations (vroeger milieudepots genoemd). U heeft
vanaf dan een speciale afvalpas nodig, die bij de ingang gecontro-
leerd wordt. Ieder huishouden in Den Haag krijgt in november een
afvalpas thuisgestuurd, samen met de huisvuilkalender. Houd uw
brievenbus dus in de gaten!

De Afvalpas
Om de kosten van de afvalverwerking beheersbaar te houden, kiest
de gemeente ervoor te controleren of u in Den Haag woont. Met de
afvalpas is dat gemakkelijk: per huishouden wordt 1 afvalpas ver-
strekt. De pas is door middel van een streepjescode gekoppeld aan
uw huisadres. De huisvuilkalenders en afvalpassen worden bezorgd
tot en met vrijdag 26 november 2010.

Werkwijze vanaf 1 december
· Tot 1 december moet u nog een legitimatiebewijs en een recent

poststuk met daarop uw huisadres in Den Haag meenemen naar
het afvalbrengstation

· Wilt u vanaf 1 december 2010 gebruik maken van een afvalbreng-
station? Neem dan altijd uw Afvalpas mee!

· Bij de ingang van het afvalbrengstation wordt de streepjescode van
uw afvalpas gescand. Daarna kunt u naar binnen

· U heeft géén legitimatiebewijs of poststuk meer nodig
· Verder verandert er niets

Bij afvalbrengstations kunt u grofvuil, puin, klein chemisch afval en
ander afval brengen.
Den Haag heeft in totaal 3 afvalbrengstations. De locaties zijn:
· Vissershavenstraat 2, 2583 DH (Scheveningen)
· Plutostraat 1, 2516 AL (Binckhorst, stadsdeel Laak)
· De Werf 13, 2544 HB (Zichtenburg, stadsdeel Loosduinen)
De afvalbrengstations zijn open van maandag tot en met zaterdag van
8.30 tot 17.00 uur.

Bedrijven
Bedrijven kunnen geen gebruik maken van de 3 afvalbrengstations.
Heeft u een bedrijf? Sluit dan voor uw bedrijfsafval een contract af met
een erkende afvalverwerker.

Grofvuil of groot afval laten ophalen
Wilt u uw grofvuil of groot afval laten ophalen? Neem dan contact op
met de gemeente om een afspraak te maken via de grofvuiltelefoon
(070) 366 08 08 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Wat is grofvuil?
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak past. Denk aan
banken, kasten, wasmachines en stofzuigers. U kunt het wegbren-
gen naar een afvalbrengstation, maar u kunt het ook gratis laten op-
halen. Puin, klein chemisch afval en asbest zijn geen grofvuil. Wilt u
bouw- en sloopafval laten ophalen? Dan moet u wel betalen.

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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Burgemeester van Aartsen
heropent Nuffic-pand
Op donderdag 16 september heropende burgemeester Jozias van Aartsen het van
binnen geheel gerestaureerde gebouw van de Nuffic aan de Kortenaerkade. Hij deed
dat door een glas-in-loodraam van de Haagse kunstenaar Pieter Hofman te onthullen
dat na lange jaren van opslag is teruggeplaatst in het complex.
 
De Nuffic is gevestigd in het voormalige hoofddirectiekantoor van de PTT aan de Korte-
naerkade 11, recht tegenover de Koninklijke Stallen. Het gebouw is in 1920 voor het
eerst in gebruik genomen. Het is sindsdien enkele malen ingrijpend verbouwd, voor het
laatst in 1993, vlak voor  de Nuffic er haar intrek nam.

 
De Nuffic is een Nederlandse organisatie
voor internationale samenwerking in het
hoger onderwijs. Zij bevordert de interna-
tionale samenwerking, wijst studiebeur-
zen toe en beheert programma’s voor ont-
wikkelingssamenwerking. Ook evalueert
de Nuffic buitenlandse diploma’s en werft
talentvolle buitenlandse studenten voor
studie in Nederland. Er werken meer dan
tweehonderd mensen. De Nuffic heeft bo-
vendien tien overzeese vestigingen die
vanuit het hoofdkantoor op de Kortenaer-
kade worden aangestuurd.

< De beide glas-in-loodramen van Pieter
Hofman uit 1958 - die respectievelijk ‘Post-
verkeer in de middeleeuwen’ en ‘Verkeer
door de aether’ (foto) voorstellen - zijn door
de Rotterdamse glazenier Henk van Kooy
gerestaureerd. Samen brengen ze verleden
en toekomst van de intermenselijke commu-
nicatie in beeld.

Minister Donner (midden) krijgt uitleg van Roel Bouwmeester over de hondenpoepzuiger
van de BBOZ.

De BBOZ werkt aan het vergroten van de leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier en
Kortenbos door onder andere straten en pleinen te onderhouden, maar ze beheert
ook de kinderboerderij ‘Het Beestenspul’ en organiseert jongerenprojecten in deze
wijken. Er werken mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, maar de laatste
jaren is er in samenwerking met de HABO (Haagse Bouw Onderneming) een door-
stroming naar vaste banen bij de Habo mogelijk. Deze nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven is redelijk uniek en zeer succesvol.

De demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht die dag de
BBOZ om te horen welke effecten maatregelen om mensen aan werk te helpen in de
praktijk hebben. Ook wilde hij meer weten over de unieke en succesvolle samenwer-
king van de BBOZ met het bedrijfsleven. Er zijn namelijk al vijf medewerkers van de
BBOZ doorgestroomd naar een reguliere baan bij aannemersbedrijf HABO, onderdeel
van de Koninklijke BAM Groep.

De minister maakte kennis met enkele medewerkers die moeilijk aan regulier werk
kunnen komen en daarom nog steeds bij de BBOZ werken. Een medewerker met een
strafblad bijvoorbeeld vertelde dat als je bij een sollicitatie zegt dat je in de gevangenis
hebt gezeten, je niet wordt aangenomen. Als je dit verzwijgt, dan word je later - als het
toch bekend wordt - op staande voet ontslagen, omdat je informatie hebt achtergehou-
den. Bij de BBOZ kan hij andere medewerkers met een strafblad of een taakstraf bege-
leiden. Ook de anderen kunnen zich via hun werk bij de BBOZ nuttig maken door mee te
werken aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt.

De minister sprak ook met vertegenwoordigers van de gemeente, van aannemersbe-
drijf HABO en de BAM. Zij legden hem uit welke regelingen voor mensen die moeilijk
regulier werk kunnen vinden wel en niet goed werken. Het gaat daarbij vooral om men-
sen zo snel mogelijk in een ‘leerbedrijf’ met goede begeleiding aan het werk te helpen.
Vervolgens is een direct en vertrouwd contact tussen werkgever en instroombedrijf be-
langrijk. De minister en zijn meegekomen ambtenaren vonden het een inspirerend bezoek.

Minister Donner
bezoekt BBOZ

Aanleg parkeergarage en
herstel gracht Veenkade
De gemeenteraad heeft in het kader van het Verkeers Circulatie Plan Centrum een
paar jaar geleden besloten om het autoverkeer zo veel mogelijk om de binnestad te
leiden. Een van de maatregelen hiervoor was het aanpassen van de inrichting en
verkeerssituatie op de Noordwal - Veenkade. Op 14 januari 2010 heeft de Raad beslo-
ten dat hier ook een ondergrondse volautomatische parkeergarage komt. Sinds de
invoering van het VCP eind 2009 geldt tussen de ingang van de paleistuin en de
Torenstraat eenrichtingsverkeer. Het gebied wordt nu verder heringericht.

De zogeheten overkluizing van de gracht verdwijnt en de gracht wordt in ere hersteld.
Daaronder komt de parkeergarage met circa 150-160 parkeerplaatsen, die alleen toe-
gankelijk zijn voor abonnementhouders. Ook de brug tussen de Prinsessewal en de
Toussaintkade en de brug op de Torenstraat wordt vervangen.

De start van de aanleg van de parkeerga-
rage staat gepland voor eind 2011. Voor-
uitlopend op de bouw worden voorberei-
dende werkzaamheden uitgevoerd, zodat
de route Noordwal-Prinsessewal en de
route Noordwal-Prinsestraat tijdens de
bouwfase voor alle verkeer grotendeels
open kan blijven.

Ruim voor de start wil de gemeente de
huidige stand van de panden rondom het
toekomstige bouwterrein op laten nemen
door Ingenieursbureau Fugro. De resultaten van de nulsituatie worden vervolgens bij
een notaris gedeponeerd.  Voor de binnenopname worden in de 2e helft van oktober
afspraken gemaakt met de betreffende  bewoners. De opname van de panden en het
aanbrengen van meetpunten zullen in de periode oktober-december 2010 plaats vinden.

Vervolgens zal er in de periode maart - november 2011 de kabels en leidingen worden
verlegd, de riolering worden vervangen en archeologisch onderzoek worden gedaan. In
deze periode zal het verkeer worden omgeleid via de Veenkade. De parkeerplaatsen
aan de zijde van de Noordwal zijn tijdens de werkzaamheden niet te gebruiken. Er
worden maatregelen genomen om de Prinsestraat zo goed mogelijk bereikbaar te hou-
den. De werkelijke bouw van de parkeergarage start eind 2011 en is begin 2014 gereed.

Bestemmingsplan
Zeeheldenkwartier
Een ambtenaar van de gemeente Den Haag heeft de Groene Eland gemeld, dat het
College van Burgemeester en Wethouders in oktober een besluit neemt over het
ontwerp-bestemmingplan. Daarna zal de datum van de ter inzage legging in kranten
en op internet aangekondigd worden. Het bestemmingsplan  zal vervolgens 6 weken
ter inzage liggen en bewoners en ondernemers kunnen dan hun visie op het plan
schriftelijk kenbaar maken.

Bewonersavond 2 november
De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer van bewonersorganisatie De Groene Eland zal in
november een bewonersavond over het bestemmingplan organiseren. Deze is gepland
op dinsdag 2 november  om 20.00 uur in wijkcentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88.
(onder voorbehoud dat het ontwerp-bestemmingsplan dan reeds is vrijgegeven; anders
is er een reguliere vergadering van de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer waar u ook
van harte welkom bent).

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast is er voor Hagenaars die voortdurend overlast
hebben van buren die te veel lawaai maken, de woonomgeving vervuilen of het huis
onveilig maken. Maar ook mensen die last hebben van buren die met te veel mensen
in een woning leven (onrechtmatig wonen), kunnen bij het Meldpunt terecht.

Het Meldpunt heeft goede contacten met verschillende instanties zoals de politie, ver-
schillende afdelingen van de gemeente of het Bureau voor Bemiddeling en Mediation.
Daarom kan het Meldpunt ervoor zorgen dat uw melding meteen bij de goede partij
terecht komt. Daarna houdt het Meldpunt in de gaten of uw melding ook wordt opgepakt.

Woonoverlast melden?
Op www.denhaag.nl/woonoverlast kunt u een digitaal formulier invullen. U kunt ook
bellen naar het gemeentelijk ContactCentrum op 14070. Het ContactCentrum zorgt er-
voor dat uw klacht terecht komt bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast. Voor woon-
overlast heeft het Meldpunt uw contactgegevens nodig. Meldingen van onrechtmatig
wonen kunt u ook anoniem doen.

Meldpunt Woonoverlast

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

De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit kan
niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat niet in orde is of overlast van een
bedrijf heeft, kunt u dit melden. Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd
straatmeubilair (bijvoorbeeld een plank van een zitbank is weg), een gebroken tak
die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of afval op straat dat er reeds langere
tijd ligt.
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Kind vindt varken
bij Beestenboel
Konijnen, kippen, varkens en… kinderen – vanaf begin december komen ze
elke werkdag bij elkaar dankzij een nieuw kinderdagverblijf met buitenschoolse
opvang, pal naast kinderboerderij ’t Beestenspul. Een toepasselijke plek voor
kinderopvang. Locatiemanager Marijke van Rijn is er dan ook heel blij mee uit-

gerekend hier, aan de Veenkade 75-79 in het Zeeheldenkwartier, te kunnen starten
met deze vestiging. De naam van het kinderdagverblijf? Beestenboel natuurlijk…

Biologisch eten en varkens knuffelen
“Een prachtige plek midden in Den Haag waar ruimte, dieren en natuur samenkomen”,
stelt de locatiemanager enthousiast. “En of het klopt dat kinderen met huisdieren intel-
ligenter worden, weet ik niet. In ieder geval vinden ze hier volop dieren en leren ze daar
mee om te gaan. Misschien krijgen we zelfs wel sessies knuffelen met varkens”, lacht
ze. De natuur staat bij Beestenboel ook op een andere manier centraal, namelijk bij het
eten. “Alles is hier biologisch: van fruittussendoortje tot brood, vleeswaren en eieren.”

Opvang met visie
De kinderopvang, onderdeel van de landelijke Catalpa-keten, biedt ruimte aan zo’n
zeventig kinderen. Die komen samen in kleinere groepen bij het kinderdagverblijf (alle
leeftijden tot 4 jaar) of bij de buitenschoolse opvang, Bso Banjer. Beestenboel en Banjer
hebben ruime openingstijden: van half 8 ’s morgens tot half 7 ’s avonds. Goed opge-
leide medewerkers zorgen dat de kinderen er niet alleen kunnen spelen, maar ook nog
eens veel opsteken en gezonde groei-impulsen krijgen. Belangstellenden kunnen hun
kind nu alvast aanmelden. Meer informatie: www.catalpa.nl, telefoon 0800 - 0743 (gratis).

Hoera! Buiten spelen!
Kinderopvang 2Samen benadrukt het belang van buiten spelen. Wat voor weer het
ook is, de kinderen kunnen iedere dag een korte of lange(re) periode naar buiten. Dat
is niet alleen goed voor kinderen, het is vooral ook leuk. Ze genieten ervan. Bij veel
kindercentra heeft 2Samen buitenruimtes met uitdagende speelmogelijkheden, die
kinderen van verschillende leeftijden de ruimte bieden om te ontdekken, te ravotten
en lekker bezig te zijn met de natuur.

In het Zeeheldenkwartier heeft het kindercentrum 2Kabouters aan de achterzijde van het
gebouw een grote uitdagende buitenspeelplaats waar alle kinderen elke dag gebruik
van maken. Dit is een echte natuurspeeltuin met hoekjes, kleine verhogingen en niveau-
verschillen, waardoor de ruimte speels en spannend voor kinderen is gemaakt. Ook de
afwisseling van groen, tegels, kleine boomstammen om te klimmen, een waterbaan en
een zandbak maken deze buitenruimte aantrekkelijk. Voor de grotere kinderen is er ook
nog een klimhut met glijpaal. Hier kunnen kinderen vol enthousiasme klimmen en
glijden.  In de tuin zijn ook nog twee konijnen aanwezig die door de kinderen worden
verzorgt. Verder onderhouden de bso-kinderen de moestuin en koken regelmatig een
lekker gerecht bereid met groenten uit eigen tuin.

2Samen in het Zeeheldenkwartier
Er zijn drie kindercentra van Kinderopvang 2Samen in het Zeeheldenkwartier: 2Kabou-
ters in de Van de Spiegelstraat, 2Rakkers in de Da Costastraat en 2Sterren in de Tol-
lensstraat. Alle drie zijn het kinderdagverblijven voor de opvang van kinderen van 0 tot 4
jaar. 2Kabouters is gevestigd naast basisschool De Spiegel en verzorgt ook de buiten-
schoolse opvang (bso) van kinderen van 4 tot 13 jaar.  Meer informatie: www.2samen.nl

De kinderen bij 2Kabouters helpen mee bij de aanleg van hun buitenruimte.

Dak kindercentra opende onlangs een nieuw kindercentrum in een prachtig voorma-
lig schoolpand aan de Koningin Emmakade 119. Hier vinden kinderen uit onder meer
het Zeeheldenkwartier dagelijks een gezellig en inspirerend onderkomen. Voorheen
bood Anne Dak opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar op 3 verschillende locaties in
het Zeeheldenkwartier. Afgelopen zomer verhuisden de groepen van deze centra
naar de spiksplinternieuwe locatie en troffen daar mooie nieuwe ruimtes, nieuw
speelgoed en een gezellige speeltuin.

Het historische pand werd compleet gerenoveerd tot een modern kindercentrum. Dak
kindercentra koos voor een vernieuwende indeling van de ruimtes. Door het open deu-
ren beleid spelen kinderen van verschillende groepen samen in een grote uitdagende
speelruimte. De speelse doorkijk en -kruiphoekjes en de vrolijke kleuren stimuleren
kinderen om op ontdekkingstocht te gaan, samen met de pedagogisch medewerkers.

Kindercentrum Anne Dak organiseert diverse activiteiten. Zo zijn de kleine kinderen druk
in de weer met dansen, zingen en spelen. De oudere kinderen vermaken zich door
creatief en actief bezig te zijn met onder andere toneel, techniek en knutselen. Hiermee
zet het kindercentrum de lijn voort die meer dan honderd jaar geleden in het pand werd
ingezet. In het pand volgden kinderen namelijk voor het eerst vakken als handenarbeid.
En niet als voorbereiding voor een beroep als ambachtsman, maar omdat de oprichter
van de school, de heer Kranz, geloofde dat lichamelijke inspanning samen met geeste-
lijke groei zou leiden tot een harmonische ontwikkeling van de jonge mens. Meer infor-
matie op www.dakkindercentra.nl en via telefoonnummer 3122900.

Historisch schoolpand omgebouwd tot modern kindercentrum

Speelse doorkijk en -kruiphoekjes bij kindercentrum Anna Dak.

Kinderopvang
in het
Zeeheldenkwartier

Dak in schoolgebouw uit 1891

Kom spelen bij peuterspeelzaal
“Het Groene Kikkertje”
Peuterspeelzaal “Het Groene Kikkertje” is al meer dan 25 jaar de leukste ontmoetings-
plek in Den Haag voor peuters van 2 ½ tot 4 jaar. Lekker spelen uiteraard, maar het
leren komt ook aan de orde. Al spelend doen de kinderen kennis en vaardigheden op.
Met het succesvolle programma Piramide komen thema’s aan de orde met daarbij
speel- en werkvormen.

Een voorsprong of achterstand op een bepaald terrein wordt individueel of in kleine
groepjes begeleid door een extra leidster. Enkele groepsactiviteiten zijn samen zingen,
muziek maken, voorlezen of peutergymnastiek. Ook is er individuele aandacht, zoals
met de leidster een boekje lezen of een puzzeltje maken. Creativiteit is ook zeer  belang-
rijk voor de kinderen en wordt door ons
gestimuleerd. Enkele voorbeelden zijn
kleien, verven, lijmen of spelen met zand
en water. Elke dag buiten spelen behalve
als het regent. Ons adres: Van de Spiegel-
straat 23, telefoon: 070 3457787.

Binnenkomen bij SA’AR
is thuiskomen...
SA’AR kinderdagverblijf, Witte de Withstraat 83-85, is een particuliere opvang met
maximaal 36 kindplaatsen voor 0-4 jarigen. De opvang moet op alle fronten aanslui-
ten op uw wensen en behoeften. Wij bieden daarom ook geborgenheid, veiligheid,
flexibele opvang en hebben wij ruime openingstijden van 7.00 – 19.00 uur. U hoeft bij
ons geen luiers en voedingen mee te nemen.

In de leeftijd tussen schoot en school ontwikkelt uw kind zich van afhankelijk en ver-
smolten met zijn omgeving tot een uniek persoontje die langzaam autonoom in de
wereld gaat staat. Deze fase van 0-4 jaar kent dan ook een grote diversiteit aan
ontwikkelingsprocessen. Op het kinderdagverblijf is het belangrijk om rekening te hou-
den met deze processen. De kinderen moeten een gevoel van veiligheid hebben, maar
ook voldoende worden uitgedaagd en ruimte krijgen voor hun eigen gevoelens en emo-
ties. Met hulp van gekwalificeerd personeel en een activiteitenbegeleidster, zullen regel-
matig verschillende thema’s zoals herfst, muziek en nog veel meer centraal staan.
Meer informatie: www.saarkdv.nl of telefoonummer 070-3624428 en 06-10251926.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

Een voorschool voor peuters vanaf 2,5
jaar. 4 dagdelen spelen met leuk leer-
materiaal en  veel aandacht voor taalont-
wikkeling geschikt voor deze leeftijd.
Ook is er ‘Samenspel’ op de woensdag-
ochtend van 08.30 tot 10.30 uur. Samen-
spel is een speel- en leerprogramma voor
ouders en verzorgers en kind.
Voor meer informatie bel 06-30577257 of
070-30655010
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Werken met kunstenaars
van het Haags Kinderatelier
In september zijn kunstenaars en architecten van de Stichting Haags Kinderatelier
creatieve en kunstzinnige workshops gestart voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot
13 jaar. In Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat 182, verbeelden de kleinsten van 2,5 tot
5 jaar, samen met een (groot)ouder Iedere zondag een boeiend verhaal. Kinderen van
5 en 6 jaar doen dat zelfstandig op maandagmiddag naar aanleiding van ‘Wereld-
sprookjes’. Op dinsdag en donderdag zijn bij de ‘Kunstkennertje’ 7 tot 9 jarigen wel-
kom. Tieners van 10 tot 14 jaar maken bij ‘Bekijk ’t even’ op vrijdagen een werkstuk
na een gesprek over hedendaagse kunst uit de hele wereld.

De workshops gaan wekelijks door tot aan
de kerstvakantie. Tussentijds instromen
is mogelijk als er plek is. Meer informatie
op: www.haagskinderatelier.nl, onder
maandagenda en vrije tijd.

Onderwijs en verjaardagspartijtjes
Voor groepen kunt u maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.30 uur maatwerk bespre-
ken via 070 3633745. Hier kunt u ook de
gratis onderwijsbrochure KunstMobiel
opvragen. Kijk ook op
www.haagskinderatelier.nl.

Renate de Visser  woont bij
Woongroep Anna Paulowna
‘Ik kan het iedereen aanbevelen’
Woningcorporatie Haag Wonen huisvest een groep 50-plussers in het ‘Landbouw-
huis’ in de Anna Paulownastraat. Renate de Visser is één van hen. ‘Het is leuk. Ik ben
er heel enthousiast over.’

Renate woonde en werkte voorheen aan het Noordeinde, maar verhuisde begin dit jaar
naar een mooi appartement bij Woongroep Anna Paulowna, genoemd naar de straat
waarin het pand staat. Hier wonen vijftien mensen. De appartementen zijn zodanig
aangepast, dat ouderen er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Een kennismakings-
gesprek met alle bewoners ging aan de verhuizing van Renate vooraf. ‘Het moet van
twee kanten klikken. Natuurlijk kijk je ook naar de locatie’, zegt Renate.

Veel voordelen
Ze wist al een jaar of vier geleden dat ze zich bij een woongroep wilde aansluiten. ‘Er zijn
veel voordelen aan verbonden’, stelt Renate vast. De woonvorm voorkomt bijvoorbeeld
dat ouderen in een isolement verkeren. ‘We hebben sociaal contact met elkaar. En als
iemand een griepje heeft, doet een ander boodschappen voor haar.’ Maar privacy staat
hoog in het vaandel onder de bewoners, voegt Renate eraan toe. Ze wonen geheel
zelfstandig en bepalen zelf wat ze wel en niet samen doen. ‘We delen lief en leed als het
nodig is.’

Er is een gemeenschappelijke ruimte en een tuin waar ook iedereen gebruik van kan
maken. Er is bovendien een logeerkamer, waarvan alle bewoners kunnen profiteren
tegen een vergoeding van slechts 5 euro per nacht. Daardoor voldoet een tweekamer-
appartement voor de meeste alleenstaanden. Er is dus ook een financieel voordeel aan
het groepswonen verbonden, concludeert Renate.

Couperuswandeling
De bewoners van Woongroep Anna Paulowna zijn heel actief. Renate zelf is AOW-ge-
rechtigde, maar werkt nog twee dagen per week in een modezaak waarbij ze vroeger
manager was. ‘Ik vind het leuk en wil er nog graag iets bijverdienen.’ In haar vrije tijd
onderneemt ze regelmatig iets samen met medebewoners. Een groepje maakte on-
langs een ‘Couperuswandeling.’ Elke zondagochtend kunnen bewoners gezamenlijk
koffie drinken, in de winter is er wekelijks een spelletjesavond en zo worden meer leuke
activiteiten georganiseerd. ‘Maar niets is verplicht. Dat zou mensen alleen maar af-
schrikken’, weet Renate.

Ze heeft het heel erg naar haar zin in de Anna Paulownastraat. ‘Ik woon hier goed. Hier
wonen aardige mensen. We respecteren elkaar, ook als iemand een andere mening
heeft dan de rest. Dat is ook noodzakelijk als je op deze manier wilt wonen. Ik kan het
groepswonen iedereen aanbevelen.

Wilt u meer informatie over groepswonen? Neem dan contact op met Groepwonen door
Ouderen (GDO), telefoon (070) 364 19 83, of kijk op www.gdo-denhaag.nl.

Renate de Visser

Naam: Lysette
Status: Vrijgezel
Woonachtig in het zeeheldenkwartier: Sinds april
Beroep: Begeleider beschermde woonvorm psychiatrie / Student Sociaal Peda-

gogische Hulpverlening (S.P.H.)

Werkzaamheden in de Psychiatrie:
Begeleiden van jongeren met een autistische stoornis (Algemene begeleiding
met in hoofdzaak het bevorderen van de zelfredzaamheid).
Werkzaamheden als student:
Momenteel bezig met scriptie.

Pluspunten van het zeeheldenkwartier
1. De uitstraling van de straten en de buurt is heel mooi. Mooie (monumentale)

panden, goed onderhouden straten.
2. Gemêleerd publiek qua afkomst, leeftijd, beroepen.
3. Veel studenten.
4. Een gezellig buurtje met weinig rottigheid.
5. Lekker dichtbij het centrum.
6. Het zeeheldenfestival is erg leuk.

Minpunten van het zeeheldenkwartier:
1. Kennissen kunnen moeilijk parkeren.
2. ’s-Nachts gehorige straten door rumoerigheid van luidruchtige voorbijgangers.

Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Dubbele beglazing.
2. Vaker waterballonnen naar beneden gooien.
.
Aanraadplek van het zeeheldenkwartier:
De paleistuin (randje zeeheldenkwartier) is het gehele jaar als het open is een
geweldige chillplek.

Wil je tot slot als zhkw-representant nog iets kwijt aan je zhkw-genoten?
Tot ziens op het Zeeheldenfestival! En Liddle.. : ‘We houden contact !’.

Wij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in vogel-
vlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele beleving neer te leggen.
Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar elandkrant@groene-eland.nl

Medebewoners
in vogelvlucht door Rick Herrera

Wintertijd
Op 31 oktober gaat de wintertijd weer
in. Om drie uur ‘s nachts wordt de klok
een uur teruggezet. Uit onderzoek blijkt
dat een kwart van de Nederlanders zich
tegen die tijd weer het hoofd breekt of
ze nu een uur langer of korter kunnen
slapen. Het is dus een uur langer.

Maar daar blijft het niet bij. Bijna de helft van de Nederlanders heeft in meer of
mindere mate last van het ingaan van de wintertijd; ze voelen zich moe, slapen
slechter dan normaal of voelen zich somber en niet lekker in hun vel. Eén op de twee
Nederlanders weet dat dit soort klachten veroorzaakt wordt door een ontregelde
biologische klok. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste klachten na een paar dagen
tot een week wel verdwenen zijn. De biologische klok is dan meestal weer gewend
aan de wintertijd.

In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw inge-
voerd: ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd van kracht. De ‘wintertijd’ is eigenlijk
de normale tijd en duurt vijf maanden.

Bewonersorganisatie De Groene Eland
zoekt versterking voor het bestuur
Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie meldt u dan bij het secretariaat van
bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a, telefoon: 070 - 3560410,
e-mail: secretariaat@groene-eland.nl.
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Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.
Met een Ooievaarspas € 8,-.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

Yoga

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

Een voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar.
4 dagdelen spelen met leuk-leermateriaal, veel aandacht voor
taalontwikkeling geschikt voor deze leeftijd. De overgang naar
groep 1 op de basisschool gaat dan als vanzelf.

Ook is er ‘Samenspel’ op de woensdagochtend van 08.30 tot
10.30 uur. Samenspel is een speel- en leerprogramma voor
ouders en verzorgers en kind.
Voor meer informatie bel 06-30577257 of 070-30655010
Iedereen is welkom!

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

De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige si-
tuaties kan tijdig hulp ingescha-
keld worden. Wanneer u belang-
stelling hebt voor de telefoon-
cirkel, dan kunt u contact opne-
men met de coördinator mevr.
Tineke van Eendenburg, telefoon
3024250.

De
Telefooncirkel

Tekenen en schilderen iedere
maandag in De Heldenhoek van
13.30 tot 15.30 uur.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

“Winterweekenden”
In het najaar worden er nog twee cultureel-culinaire zondagmiddag-
bijeenkomsten georganiseerd in  WDC De Heldenhoek en ’t Klok-
huis. De optredens worden afgesloten met een maaltijd. De ver-
koop van toegangsbewijzen start twee weken tevoren.

De programma’s beginnen om 14.30 uur en duren tot circa 17.30 uur.
De plaatsbewijzen kosten € 5,00 (Ooievaarspas: € 3,50). De maaltijd
is hierbij inbegrepen. Vervoer met de wijkbus is mogelijk. Plaats-
bewijzen zijn verkrijgbaar bij WDC “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
tel. 424 81 15 en het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

14 november toneelvereniging Odia in De Heldenhoek
ODIA voert een blijspel op.

28 november zangduo met nostalgische liedjes in De Heldenhoek
Hans Ruitenberg en Norma de Jong brengen nostalgische liedjes,
met name van Speenhoff, ten gehore.

Gezocht gastvrouw/gastheer
Voor het buffet in de ontmoetingsruimte is De Heldenhoek op zoek
naar mensen die als gastvrouw of gastheer willen werken. Wanneer
u dit wat lijkt, kunt u contact opnemen met  Astrid Evertsen, telefoon
424 81 15 of Joyce Kalka, telefoon 06-46746609.

De Heldenhoek
Activiteiten 2010
Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur

Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand / € 3,- met Ooievaarspas

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

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

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

Yoga Maandag van 9.00 - 10.00 uur
Kosten: € 10.- per maand / € 8,- met Ooievaarspas

Bingo Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen Woensdag vanaf 12.00 uur  Kosten: gratis

Afslankclub EGA Woensdag vanaf 18.30 - 20.30 uur

Pannenkoeken Elke 3e zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

De ontmoetingsruimte van Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00
uur. Aan het buffet zijn koffie, thee en diverse versnaperingen verkrijgbaar.

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

U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 4248115  of bij de
informatiebalie van wijk- en
dienstencentrum De Helden-
hoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

In de ontmoetingsruimte van
De Heldenhoek kunt u op werkdagen
van 8.30 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse be-
legde broodjes.

Voorlichtingsbijeenkomst
gemeentelijke voorzieningen
Er zijn vele voorzieningen, waarop de burgers van Den Haag een
beroep kunnen doen, maar waarvan veel mensen niet op de hoogte
zijn. Op donderdag 28 oktober, van 14.30 tot 16.30 uur, is er in De
Heldenhoek een voorlichtingsbijeenkomst.

Aan de orde komen o.a. de Ooievaarspas, het Fonds voor ouderen,
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (o.a. woningaanpassingen
en Taxibus), kwijtschelding gemeentelijke belastingen, huur- en zorg-
toeslag, enz. Na afloop is het ook mogelijk om meer persoonlijke
vragen te stellen. De toegang is kosteloos, evenals de koffie en de
cake! Als u wilt komen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij De
Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 13 november wordt de de jaarlijkse Dag van de Mantel-
zorg in Den Haag georganiseerd. Op deze dag staat u centraal.

Dit jaar in de vorm van een afwisselend mantelzorgfestival. Na de
opening om 13.00 uur door wethouder Karsten Klein kunt u meedoen
aan culturele, sportieve, informatieve en gewoon gezellige of ontspan-
nende activiteiten. Er is een heel afwisselend programma samenge-
steld met muziek, verwennerij, een inspiratiemarkt waarbij u uw talen-
ten kunt ontdekken en een informatiecafé.

In het informatiecafé worden informatie en consumpties gecombi-
neerd en is er informatie over de ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers. Ten slotte is er nog een filmfestival, waarbij de hele
middag films worden gedraaid met en over mantelzorgers.

Neem mantelzorgers uit uw omgeving mee naar dit festival!
De Haagse editie van de Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd
door het Centraal Informatiepunt Ouderendoor (CIPO) i.s.m. Stichting
MantelZorg Den Haag en Zebra.
.
Aanmelden vooraf is niet nodig.Riviervismarkt 5, Den Haag
Tijd: vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur.

Week van de Mantelzorg
Tijdens de Week van de Mantelzorg, maandag 8 november tot en
met zaterdag 13 november, worden er een aantal bijzondere bijeen-
komsten georganiseerd:

Dinsdag 9 november: Themabijeenkomst
Van 20.00 uur - 22.00 uur

Ouder ja, maar mantelzorger?
Bent u ouder of familielid van een kind met een verstandelijke beper-
king? Dan bent u ook mantelzorger.Wist u dat? U bent mantelzorger
omdat u uw kind altijd meer hulp moet bieden dan andere ouders.
Veel ouders beseffen dat alleen niet. En dat is jammer! Daarmee
loopt u bijvoorbeeld informatie, kennis en vergoedingen mis die u
kunnen helpen. Interessant? Kom naar de bijeenkomst in de Chris-
tus Triumfator kerk’Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CK Den Haag
Organisatie: Voorall, Platform VG, Stichting MantelZorg Den Haag.
Aanmelden voor deze bijeenkomst tot 2 november bij Voorall.
Telefoonnummer: 070 365 52 88 of via info@voorall.nl

Woensdag 10 november: Congres “Mantelzorg dat werkt!”
Van 14.30 uur tot 18.00 uur

1 Op de 8 werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken.
Veel werkende mantelzorgers vinden die combinatie zwaar. Een goede
combinatie van mantelzorg en werk is mogelijk, maar vereist samen-
werking tussen werknemer, werkgever, leidinggevenden, de afdelin-
gen HRM en/of P&O en de ondernemingsraden. Hoe maak je be-
spreekbaar dat je mantelzorger bent? Hoe kun je als werkgever be-
leid ontwikkelen om te voorkomen dat de werkende mantelzorger over-
belast raakt? Kom je licht opsteken tijdens dit congres.
In het Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag.
Organisatie: Partners uit het Haags Mantelzorgakkoord.

Tijdens het congres is er onder meer een presentatie van Marianne
ten Napel – ministerie van VWS en de directeur van het Gemeente-
museum over hun beleid ten aanzien van mantelzorgers die hun ta-
ken met hun werk moeten zien te combineren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst tot 3 november bij de Stichting
MantelZorg Telefoonnummer: 070-3468701 of via
info@mantelzorgdenhaag.nl


