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Brug tussen Bilderdijkstraat en Torenstraat
wordt wegens werkzaamheden afgesloten
Vanaf 4 februari tot 7 december wordt de brug tussen de Bilderdijkstraat en de
Torenstraat afgesloten voor alle verkeer. De brug wordt gesloopt en vervangen. Voor
fietsers en voetganger ligt er een tijdelijke brug van de Veenkade naar de Noordwal
ter hoogte van de Kalkoenstraat.

Auto’s vanuit het centrum worden omgeleid
via de route Torenstraat - Noordwal -
Prinsessewal - Elandstraat. Vanwege de
werkzaamheden en deze omleiding mag
je sinds begin december linksaf naar de
Elandstraat op de kruising Prinsessewal
- Piet Heinplein. De andere kant op wor-
den auto’s richting het centrum geleid via
W aldeck Pyrmontkade - Noordwal of
Prinsegracht of via de Prinsessewal naar
de Prinsestraat.

Zeeheldenkwartier
populair bij expats
Den Haag staat natuurlijk bekend als internationale stad van vrede en recht met
maar liefst 131 organisaties in dit werkveld. Daarnaast hebben we 107 ambassades,
316 multinationals en nog enkele internationale opleidingen waaronder het Institute
for Social Studies aan de Kortenaerkade. In de afgelopen 10 jaar is het aantal expats
in de wijk behoorlijk toegenomen.

Van de Voorzitter

Afgelopen 16 januari organiseerde De Groene Eland een Nieuwjaarsborrel. Met veel
plezier en trots kan ik zeggen dat het een succesvolle bijeenkomst was, waar veel
bewoners, gemeenteambtenaren, raadsleden en zelfs een wethouder aanwezig waren.

2013 belooft weer een uitdagend jaar voor De Groene Eland te worden waar in ieder
geval de uitgave van het historisch boek gepland staat en natuurlijk ons fantastische
Zeeheldenfestival. Met argusogen blijft De Groene Eland volgen of onze geliefde tram
17 weer terugkomt en zal zich, in samenwerking met de ondernemersvereniging, daar-
voor sterk maken.

Op 12 maart a.s. organiseert De Groene Eland opnieuw een politiek debat en ik hoop
dat de bewoners van het Zeeheldenkwartier, ondanks dat het dit jaar geen verkiezings-
jaar is, weer in grote getale aanwezig zullen zijn. Als u zich verbonden voelt met het
Zeeheldenkwartier en het Zeeheldenkwartier wil verbeteren dan hebben wij uw mentale
steun hard nodig en 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 2012 en dat gaan we ook weer
doen in 2013. 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 van het Zeehelden-
kwartier een gezond en succesvol 2013 toewensen.

Ludo Geukers, bestuursvoorzitter De Groene Eland.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland

12 maart politiek debat Zeeheldenkwartier
Schrijf 12 maart in uw agenda want dan is er een politiek debat. Na de succesvolle
politieke debatten van voorgaande jaren organiseert De Groene Eland wederom
een politiek debat dat gericht is op het Zeeheldenkwartier. Dit is de gelegenheid om
alle fracties van de gemeenteraad te spreken, ideeën uit te wisselen en om te
kijken of hun beloftes gestand zijn gedaan.

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.

Loop- en fietsbrug Noordwal-Veenkade.

door Reinout Barth

Volgens de laatste cijfers is iets meer dan
de helft van de inwoners van Nederlandse
afkomst. Dat was 10 jaar geleden nog
bijna 60%. Waar andere groepen vrijwel
gelijk bleven, is het aantal “westerse al-
lochtonen” in de afgelopen 5 jaar met 10%
gestegen. Volgens makelaar Vincent
Zwinkels zijn die voor een groot deel in het
deel ten noord-oosten van de Zoutman-
straat komen wonen.

Het Zeeheldenkwartier ligt natuurlijk pal
naast de” internationale zone” van Den
Haag. Deze zone omvat de vijf gebieden in
en rondom The Hague World Forum, de
Haagse beek, het Vredespaleis, het
Hubertusviaduct en het nieuwe Internatio-
naal Strafhof (op de plek van de Alexan-
derkazerne). En dat zie je terug in de wijk.
Met de komst van meer expats en studen-
ten, is het winkel- en horeca-aanbod flink
veranderd. Met name lijkt de Prins Hendrik-
straat daardoor een nieuwe impuls te krij-
gen. In de Prins Hendrikstraat vind je te-
genwoordig o.a. een Sloveense, Engelse,
Ierse, Italiaanse, Poolse winkel of café. Wat
maakt het Zeeheldenkwartier zo aantrek-
kelijk voor deze groep mensen?  De Eland-
krant vroeg het aan enkele bewoners van
de wijk.

Christine Defontaine kwam drie jaar gele-
den uit Londen en begon gallery-lunch-
room Quirky in de Prins Hendrikstraat. Wat

haar zo aantrekt in de wijk is de diversiteit.
“Het is een smeltkroes van rangen en stan-
den en allerlei culturen. En dat leeft hier in
harmonie met elkaar. De sfeer is heel bij-
zonder. Er is veel creativiteit in de wijk en
er gebeurt van alles, zoals de markten en
de Strooptocht.” Het Zeeheldenkwartier
doet haar denken aan de wijk Camden en
Notting Hill in Londen.

Een Japans stel koos de wijk omdat het
hier veilig en rustig is. “Alleen soms hoor
je ‘s nachts wel eens schreeuwende
jeugd.” Hij werkt bij CB Europe, een Euro-
pese vestiging van een Japanse multina-
tional.  Zij vindt het geweldig dat alles zo
dichtbij is. Dichtbij het centrum, dichtbij het
strand en dichtbij de ambassade.

Vanessa wil liever niet met haar achter-
naam in de krant. Ze komt uit Duitsland en
werkt bij Eurojust. Ze reageert enthousiast
op de vraag wat ze zo aantrekkelijk vindt
aan de wijk. “Het Zeeheldenkwartier leeft
en bruist en het is lekker dichtbij het cen-
trum. Het is geweldig dat er een interna-
tionaal kinderdagverblijf in de wijk geves-
tigd is. Ik kan mijn kind wandelend bren-
gen.” Binnenkort volgt ze een creatieve
cursus in de Grote Pyr. Overigens vindt ze
het maar vreemd dat er zomaar een par-
keergarage in de wijk wordt gebouwd waar
de bevolking tegen is en dat daardoor de
tram een jaar om de wijk heen rijdt.

Zeeheldenfestival
zoekt artiesten én sponsors!
Het Zeeheldenfestival op het Prins Hendrikplein geldt al sinds jaar en dag als dé
springplank naar wereldwijde roem. Dus als je zingt, danst, dicht, acteert, in een
theatergroep of in een band zit, meld je dan snel aan voor het Zeeheldenfestival 2013!

Van woensdag 10 t/m zondag 14 juli 2013 heeft het grootste buurtfeestje van Den Haag
weer plaats. Vijf dagen vol kinderactiviteiten, straattheater, kunst, dans, muziek, lekker eten
en drinken met (hopelijk) veel zon; dat is het Zeeheldenfestival. Zoek je een podium om te
laten zien wat jij kunt en ga je helemaal los bij een enthousiast publiek, stuur dan vóór 8
maart 2013 een demo en biografie. Bij voorkeur via het formulier op www.zeeheldenfestival.nl.
Heb je geen online materiaal, dan kun je een demo op CD of DVD sturen naar: Zeehelden-
festival, t.a.v. Programmacommissie, Elandstraat 88A, 2513 GV Den Haag

Wil je op een andere manier aan het Zeeheldenfestival bijdragen? Word dan sponsor.
Het Zeeheldenfestival draait op ruim 120 vrijwilligers, maar zonder sponsors is er geen
vijfdaags festival mogelijk. Op www.zeeheldenfestival.nl kun je lezen hoe je het Zee-
heldenfestival kunt steunen.

Sneeuwpret op het Prins Hendrikplein.

Foto: Reinout Barth

Foto: Karym Ahmed
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Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewo-
ners op het gebied van leefbaar-
heid, veiligheid, buurtcultuur, wo-
nen en werken.

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

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

Elandkrant

Heeft u iets leuks
of interessants te melden

over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen?

Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?

Dat kan via e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt

in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!
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Steun de voedselbank
Er zijn steeds meer gezinnen die door allerlei omstandigheden in
financiële moeilijkheden raken. Deze mensen kunnen verwezen wor-
den naar de Voedselbank. Zij kunnen dan voor een bepaalde pe-
riode  wekelijks een voedselpakket afhalen.

We weten allemaal dat ook de grote bedrijven het zuiniger aandoen
en minder artikelen aan de voedselbank kunnen geven. Daarom wordt
ons als Haagse burgers die het nog steeds goed hebben gevraagd
hierbij te helpen. De kerk van de Elandstraat helpt hieraan mee. Hoe?
Bij de zondagse viering en op de woensdag staan er achter in de kerk
twee grote manden, waarin de bezoekers levensmiddelen kunnen
deponeren. Ook op  weekdagen kan dat gebeuren, maar dan in de Da
Cosatastraat 46,  ‘s morgens tussen 10 en 12 uur.
Parochiële caritas instelling Elandstraat kerk.

Parkeren
In de vorige wijkkrant deden we een oproep naar medestanders
voor het met je buurtgenoten delen van uren op je bezoekers-
parkeerpas. We kregen een tiental positieve reacties. Er is behoefte
om uren te delen, zowel om te krijgen als om te ontvangen. We
gaan door met onze inventarisatie. Ons emailadres staat nog steeds
open voor reacties en ideeën: zeeheldenparken@gmail.com

We denken ook dat het helpt om hier wat informatie te geven over het
gemeentelijk bezoekersparkeerbeleid in onze wijk. Wist u bijvorbeeld,
dat:
- u een extra parkeerkaart kunt aanvragen voor € 3,70, zodat u meer

bezoek tegelijk kunt ontvangen. Zo duur is ook een vervangende
kaart als uw kaart zoek is.

- als u mantelzorg krijgt, uw mantelzorger een speciale parkeer-
vergunning kan kopen. Deze kost ca € 50,-- en dan heb je 400
parkeeruren.

- de parkeervergunning loopt voor 12 maanden van maart t/m fe-
bruari. Uren die u eind februari nog over heeft vervallen. Op 1 maart
krijgt u weer 277 uur.

- uw aannemer een parkeervergunning kan kopen voor een week of
maand.

- u een slimme vakantievergunning kan kopen voor familie of vrien-
den die een week of maand in uw huis zitten.

De gemeente is zo gek nog niet. Volgende maand meer!

Henk Boenders en Laurens Schrijnen.

Kleinere Bomen aan
de Veenkade (2)
In het vorige nummer van de Elandkrant heeft u kunnen lezen dat de
Gemeente van plan is om kleinere bomen terug te planten aan de
Veenkade, daar waar de kademuur vernieuwd is. Kleinere bomen
dan is voorgeschreven in kapvergunning van B&W én de uitdrukke-
lijke belofte van de Gemeente bij de Raad van State in 2009.

“Aan de vergunning is de voorwaarde verbonden dat ter vervanging
van de te vellen bomen 22 bomen met een stamomtrek van 60-70
centimeter dienen te worden teruggeplaatst.” Zo staat het in de uit-
spraak van de Raad van State van 21 december 2009. De kap-
vergunning is van 24 september 2008. De bomen zijn besteld, heb-
ben nu de juiste afmeting en staan te wachten om geplant te worden.

Nu schrijven we januari 2013 en is de Gemeente tot de ontdekking
gekomen dat het toch niet kan. De kluit is te groot en zou teveel in het
grondwater komen te staan, wat niet goed schijnt te zijn. Daarom is
besloten om, zonder ontheffing of een nieuwe vergunning aan te vra-
gen en zonder enige publicatie, bomen te planten van 50-60 cm om-
vang. Het staat nergens, dat dat zomaar mag, maar volgens de Ge-
meentelijk voorlichtster ziet een leek het verschil niet. En zolang die
bomen maar zullen uitgroeien tot een omvang van 60-70 cm mag dat.

Even ter herinnering: in de Elandstraat zijn ook al andere bomen terug-
geplaatst dan voorgeschreven. Waar nog meer? En, mag dat dan?
In de volgende Elandkrant meer hierover.

Busje 17
Het is stil in de Vondelstraat en de Zoutmanstraat, geen snerpende
wielen op de rails en geen lawaai van een luchthoorn als de tram
weer eens niet kan doorrijden.

Sinds 6 januari is tram 17 uit de
wijk verbannen en rijdt er een
busje door het Zeeheldenkwar-
tier voor mensen die wat moeilijk
ter been zijn om de pijn wat te ver-
zachten. Neemt niet weg dat ie-
dereen elk kwartier kan instappen
op de 4 haltes W aldeck Pyr-
montkade (Laan van  Meerder-
voort), van Speijkstraat (Zoutman-
straat), Alexanderstraat en Eland-
straat (in de buurt van de tram-
halte Vondelstraat).

Bij de tramhaltes staan borden
met een hoop tekst die niet te be-
grijpen is voor buitenlandse inwo-
ners en analfabeten. Dat moet in
het vervolg toch anders kunnen
met wat goede pictogrammen.

Het busje waarmee werd begonnen was een blauw taxibusje dat ook
voor feestgangers wordt gebruikt, maar sinds kort rijdt er een beter
herkenbaar wit busje met een lift zodat er ook een rolstoel in mee kan
en de mensen wat ruimer zitten. Nu ook nog een tabelletje met halte-
tijden. Niet te begrijpen is echter dat het busje de halte Noordwal
(Bilderdijkstraat) niet aandoet. In de Elandstraat links af de Bilderdijk-
straat in en dan via de Vondelstraat naar de vervallen halte Eland-
straat en verder de route vervolgen naar de Waldeck Pyrmontkade.

De halte in de Elandstraat is een aanfluiting. Een steigerpaal met een
afgezakt bord, geen afdakje en geen bankje, armoe troef. Met een
kleine wijziging in de route zoals hiervoor geschetst is ook dat pro-
bleem opgelost. De chauffeur houdt een logboek bij, dus er zal nog
wel het een en ander worden bijgesteld aan de hand van feiten. We
zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen en mail ons:
scretariaat@groene-eland.nl.

We blijven de ontwikkelingen volgen, want je weet maar nooit. Als je
een heel jaar zonder tram kunt, dan kun je misschien wel voor altijd
zonder een tram dwars door het Zeeheldenkwartier. Ze zijn immers
aan het bezuinigen bij het Stadsgewest Haaglanden.

Ondernemers
het nieuwe jaar in
Op 15 januari j.l. is door de voorzitter van de BIZ Zeeheldenkwartier
Barry Carli het nieuwe jaar ingeluid bij Clarence in de Piet Hein-
straat. De nieuwjaarsbijeenkomst van de BIZ Zeeheldenkwartier
werd goed bezocht door vele leden van de BIZ alsook haar relaties.

Het bestuur en de leden konden kennismaken met de nieuwe stads-
deeldirecteur Marc Prins. BIZ projectleider Ben Veen en met de wijk
betrokken ambtenaren en politie waren aanwezig alsook de BBOZ en
bewonersorganisatie De Groene Eland.

De voorzitter sprak namens het bestuur de nieuwjaarswens uit: “Ga
niet gebukt onder de pressie van de recessie, maar geniet van wat
onze mooie wijk ons biedt. 2013 wordt een belangrijk jaar voor de
uitvoering van de herinrichting van de winkelstraten. Samen met de
gemeente zetten we de schouders eronder om de klus te klaren.”

Samen de schouders eronder en positief en opbouwend het nieuwe jaar in.

door Henk Boenders

door Henk Boenders

Winter in het Zeeheldenkwartier.

Halte busje 17 in de Elandstraat.
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Eigenlijk
draait het
om fatsoen
Stadswachten werken dagelijks aan een
schone en aantrekkelijke stad. De 125
Haagse stadswachten zijn de gemeen-
telijke opsporingsambtenaren die de lo-
kale wet- en regelgeving handhaven op
het gebied van parkeren, afval, terras-
sen, honden en nog veel meer. Wij doen
dit samen met de politie, Hagenaars en
ondernemers. Wij zijn goed getraind om
mensen aan te spreken en bevoegd om
mensen die zich niet aan de regels hou-
den te bekeuren, naar hun identiteitsbe-
wijs te vragen en als mensen niet meewerken vast te pakken en desnoods aan te
houden. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt lik op stuk.

Afval/vuil en hondenpoep op straat worden de twee grootste maatschappelijke erger-
nissen genoemd. We zijn zelf de veroorzakers van zwerfafval en kunnen dus ook zelf het
probleem oplossen door afval niet op straat of zomaar ergens in de natuur achter te
laten. Als iemand kauwgom op de grond gooit, vinden we het asociaal, maar het gooien
van een sigarettenpeuk op de grond lijkt bijna algemeen geaccepteerd. Vaak denk je er
van tevoren niet over na wat het voor jezelf, de ander en het milieu betekent. De houding
is: nee hoor, gooi het maar van je af, de gemeente ruimt het wel weer op. Dan is het goed
om te weten dat dit opruimen ons onnodig veel geld kost. Uw en mijn geld. Afval hoort in
de afvalbak. Ook hondenpoep op straat is een grote ergernis. Bij veel huishoudens
nemen honden een belangrijke plaats in. Maar het plezier van de één mag niet ontaar-
den in overlast voor de ander.

In de eerste elf maanden van 2012 hebben stadswachten in  het Zeeheldenkwartier 30
bekeuringen uitgeschreven voor het niet opruimen van hondenpoep, loslopende hon-
den of het niet bij zich hebben van een opruimmiddel. Verder zijn er 10 bekeuringen
uitgeschreven voor het achterlaten van klein afval of op het verkeerde tijdstip aanbieden
van huishoudelijk afval. Ook zijn er 5 bekeuringen uitgeschreven voor wildplassen, 45
bekeuringen voor het nuttigen van alcohol op de openbare weg en 50 bekeuringen voor
fout parkeren of rijden tegen het verkeer in. Ondanks deze resultaten blijkt uit onze
waarnemingen en de klachten van de buurtbewoners dat er nog steeds een grote erger-
nis heerst over met name hondenpoep en afval. Dit is voor ons als handhavingsteam
een reden om verder te gaan met onze handhavingsacties.

Agim Selimovic, Senior stadswacht, Gemeente Den Haag.

Wijkgenote
verdrinkt in de gracht
Onze wijkgenote Bea Kuipers-Scheringa is op weg naar huis in de Noord West Singels-
gracht gevallen en verdronken. De fietsersbrug over de gracht lag gedeeltelijk open
in verband met werkzaamheden. De gemeente ziet “geen aanleiding” voor een on-
derzoek naar de oorzaak.

door Reinout Barth

Dinsdag 11 december rond 20.45 uur ver-
dronk Bea Kuipers-Scheringa, uit de
Elandstraat, in de gracht tussen de Veen-
kade en de Noordwal. Ze kwam op de fiets
van het Koorenhuis waar ze gitaarlessen
volgde. Op weg naar huis stak ze de gracht
over via de fietsersbrug ter hoogte van de
Hemsterhuisstraat. Aan de brug vonden die
week werkzaamheden plaats. Het wegdek
was voor een groot deel uit de brug ge-
haald waardoor de stalen draagbalken van
de brug zichtbaar waren met daartussen
grote gaten. Alleen een smal voetgangers-
pad aan de zijkant was intact gebleven.
Volgens een getuige was bij  het
voetgangerspad langs het openliggende
deel van de brug slechts een ca. ander-
halve meter hoog net gespannen.

Met haar fiets aan de hand en gitaar op de
rug moet Bea in het donker over het smalle
voetgangerspad gelopen zijn. Volgens een
andere getuige was het pad door bevrie-
zing glad. Waardoor precies zal wellicht
onduidelijk blijven, maar waarschijnlijk is
Bea halverwege de brug uit balans geraakt

en met fiets en al in de gracht gevallen.
Verwondingen aan haar lichaam sugge-
reren dat ze tijdens de val met haar hoofd
één van de stalen draagbalken stevig heeft
geraakt. Het is niet bekend of ze bewuste-
loos was toen ze in het water terecht kwam.
Vervolgens is ze verdronken.

Marion Kuipers, de dochter van Bea, gaf
haar  moeder na een dag tevergeefs zoe-
ken als vermist op bij de politie. De politie
vermoedde dat ze misschien in de gracht
was gevallen en schakelde een helikopter
en de brandweer in. Uiteindelijk is ze, drij-
vend op de lucht in haar op de rug gebon-
den gitaar, in het water ter hoogte van de
Waldeck Pyrmontkade teruggevonden. De
fiets lag als stille getuige nog precies on-
der het gat van de openliggende brug. De
politie heeft het onderzoek naar het onge-
val inmiddels afgesloten. Ze heeft geen
opzet of een misdrijf geconstateerd.

Over de rol van de politie heeft Marion niets
dan lof. Maar over de gemeente is ze niet
te spreken. “De houding van de gemeente

is afschuwelijk. Zij zijn opdrachtgever voor
de werkzaamheden. Zij stellen de voor-
schriften op waaraan de aannemer zich
moet houden en zij zijn verantwoordelijk
voor goed toezicht op de werkzaamheden.”
De gemeente heeft al die tijd nog niets
van zich laten horen. De verantwoordelijk
wethouder voor de werkzaamheden is
Boudewijn Revis van financiën en stads-
beheer. Ondanks de fiets onder de open-

liggende brug, de voor de hand liggende
route die Bea genomen moet hebben en
de verwondingen aan haar hoofd, laat een
woordvoerder namens de gemeente we-
ten: “Het is dus niet vast te stellen waar en
op welke manier mevrouw Scheringa in
het water is gevallen, laat staan of er een
relatie is met de werkzaamheden van de
gemeente Den Haag. Wij zien geen aan-
leiding voor nader onderzoek”.

Marion Kuipers op de plek waar haar moeder Bea (foto inzet) in de gracht viel.

Omgevingsvergunning voor
appartementen Tasmanstraat
Op 20 december jongstleden is de omgevingsvergunning voor
26 appartementen bij de gemeente Den Haag aangevraagd.

U kunt het plan inzien bij de gemeente en de website denhaag.nl
raadplegen over de procedure. U kunt ook bij de gemeente
binnenlopen om het plan voor de nieuwe woningen in de Tas-
manstraat te bekijken.  Het ingediende plan komt in grote lijnen
overeen met het ontwerp zoals dat tijdens de tweede inloop-
bijeenkomst op 26 april vorig jaar aan buurtbewoners is ge-
toond en toegelicht.

Als de omgevingsvergunning wordt afgegeven, informeert Haag Wonen u over de vol-
gende stappen. Namens de corporatie zijn ontwikkelmanager Hans Pronk, project-
manager Bram Esvelt en gebiedsregisseur Grada Hiddink betrokken bij het project
Tasmanstraat.

Donderdagavond 17 januari was de feestelijke ceremoniele start van het Buurt Preven-
tie Team Zeehelden. In het pand van de BBOZ werd het convenant door alle betrokken
partijen ondertekend. Dit gebeurde op een grote collage. Eerder was het convenant al in
besloten kring ondertekend. Er werden verschillende enthousiaste toespraken gehou-
den o.a. door de nieuwe stadsdeeldirecteur centrum de heer Marc Prins en wethouder
Ingrid van Engelshoven. Onder het genot van een hapje en drankje werden ervaringen
uitgewisseld en werd er geproost op een goed en vooral veilig 2013.

Buurt Preventie Team
Zeehelden feestelijk van start

Wethouder Ingrid van Engelshoven (links) wenst het Buurt Preventie Team veel succes.

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, een gebroken tak die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of
afval op straat dat er reeds langere tijd ligt.
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

The Best of Tango en La Haya
In Lunchroom en Gallery Quirky is op 5 januari de benefietfototentoonstelling The Best
of Tango en La Haya van fotograaf Hans Willink geopend. Niet alleen leverde dit een
grote toeloop op, er werd ook meteen flink verkocht voor het goede doel. De opbrengst
van deze tentoonstelling komt namelijk ten goede aan Orpheus Nederland. Hans Wil-
link heeft in deze serie Tango en La Haya, tangodansers gecombineerd met mooie
Haagse plekjes. De foto’s zijn nog t/m 14 februari te zien bij Quirky, Tasmanstraat 128.

Naam: Claudia

Status: In LAT-relatie

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
10 jaar

Beroep:
Personal Trainer (Medical Trainer graad)

Passie: Om zelf te sporten. Fitness,
Cardio, Hardlopen. “Ik vind het lekker om
te zweten; om tot het uiterste te gaan en
hierdoor mijn spieren te voelen en mijn
hartslag te verhogen. Hierna voel ik me
geweldig!”.

Werkzaamheden: 1 op 1 trainingen die
erop gericht zijn om de doelstellingen van
mensen op zo’n effectief en efficiënt mo-
gelijke manier te helpen behalen (onder
meer d.m.v. Boksen, balspellen en kracht-
trainingen). In 2012 kwam er de certifi-
cering tot Medical Trainer bij. Deze oplei-
ding bevatte o.a. ‘Coaching’, ‘Voeding’ en
‘Revalidatie’. Zo kan ze ook sportklanten met een medische indicatie (b.v. pijn-
klachten) helpen revalideren. Daarnaast is Claudia gespecialiseerd in hulp bij
afvallen en pakt ze behalve voeding ook het mentale aspect achter ongewenst
eetgedrag aan.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
1. Met het lezen van literatuur; met name romans (momenteel het boek ‘Het Spel

van de engel’ van Carlos Ruiz Zafon).
2. Met marketing voor mijn bedrijf en het verbeteren van mijn website www.move-

on-up.nl.
3. Met Koken: het bereiden van vlees of vis en verschillende verse groenten (be-

slist niets verpakt) tot lekkere gerechten.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. De centrale ligging dichtbij het centrum; en niet te vergeten ook ten opzichte van

de snelweg.
2. De paleistuin als perfecte plek voor buitentrainingen.
3. Leuke diversiteit aan winkeltjes, restaurantjes en bewoners.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
“Ik vind het geweldig hier en zou nergens anders willen wonen dan in het Zee-
heldenkwartier! Ik ben een grote fan, en dus nee, geen minpunten”.

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
“Als de hoeveelheid uren gekoppeld aan de Bezoekersparkeerpas vermeerderd
zou worden dan zou dat fijner zijn voor het Zeeheldenkwartier. Deze wens heb ik
ook van meerdere buurtbewoners gehoord”.

Aanraadplek/ aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
“Sportclub Fit2000 natuurlijk! En de terrasjes van café de Bieb, het hotel en de
wijnbar aan de Veenkade. Dat is zomers mijn favoriete ‘zonneplek’ en daar komen
alle gezellige buurtbewoners langs. Hopelijk kunnen we er komend jaar ook weer
zitten!”.

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW-genoten?
“Lach! Wees vriendelijk naar elkaar en geniet zoveel mogelijk van onze wijk!”.

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

Op vrijdag 8 februari geeft het Bataafs Symfonie Orkest twee keer een voorstelling in
het Zeeheldentheater, Trompstraat 342. Gespeeld en verteld wordt het verhaal van
Peer Gynt van Edvard Grieg. De voorstelling duurt ongeveer drie kwartier en begint
om 11.30 uur en om 13.30 uur.

De voorstelling is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van basisschool De Spie-
gel. Het theater is echter groot genoeg om ook geinteresseerde wijkbewoners uit te
nodigen. Zij zijn dan ook van harte welkom. De toegang is gratis dankzij de finan-
ciering door Fonds 1818. 
 
Het Bataafs Symfonie Orkest is een orkest met ongeveer 40 leden uit de regio Den
Haag. Het orkest bestaat al sinds 1921. Ook zanger/verteller Maurits Draijer werkt aan
het concert mee. Voor meer informatie over het orkest: www.bataafs.nl

Bataafs Symfonie Orkest
in het Zeeheldentheater
Gratis toegankelijk voor wijkbewoners

Lezingen in de Tempel
In de Tempel, Prins Hendrikstraat 39, start binnenkort een nieuwe serie voorjaars-
lezingen over archeologie in de stad. De lezingen beginnen om 20.00 uur, toegang
vanaf 19.45 uur. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar dus aanmelden is noodzakelijk. U
kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar archeologie@denhaag.nl onder
vermelding van ‘lezing’. U ontvangt dan een bevestiging. De toegang is gratis.

21 februari - De Binckhorst - Bedrijventerrein in beweging
Gastspreker Koos Havelaar van de Stichting Haags Cultureel Erfgoed vertelt naar aan-
leiding van de nieuwe publicatie ‘De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging’, over de
interessante voorgeschiedenis en de ontwikkeling van dit grootste Haagse
industrieterein. In dit verhaal krijgen ook de verborgen ‘pareltjes’ van het kleurrijke ge-
bied de aandacht die zij verdienen.

21 maart - Bronovo - Bronstijd in de duinen
Waarom vinden we alleen bronstijdbewoning langs de kust en niet in het binnenland?
Wat is de rol van Engeland in de bronstijd? Hoe vredelievend waren deze bronstijd-
bewoners eigenlijk? Archeoloog Everhard Bulten belicht deze thema’s in zijn verhaal
over het onderzoek in de jaren 90, waarbij een nederzetting uit de midden-bronstijd (ca.
1800-1600 v Chr) werd opgegraven. Dit gebeurde op het bouwterrein van het nieuwe
ziekenhuis Bronovo. Pas heel recent zijn de opmerkelijke resultaten van dit onderzoek
gepubliceerd en dit vormt de aanleiding voor deze presentatie over de bronstijd.

18 april - Van verdediging naar bescherming (herhaling) - De Atlantikwall in Den Haag
Gaststpreker Henk Ambachtsheer van Monumentenzorg & Welstand herhaalt vanwege
de grote belangstelling zijn lezing waarin de Duitse verdedigingswerken - de ‘Atlantikwall’
- op Haags grondgebied centraal staan. Hierbij komen de onderwerpen oorlog en vesting-
bouw (Duitse systematiek en typologie); de bezetting en de kustverdediging; de gevol-
gen van de aanleg van de ‘Atlantikwall’ voor Den Haag en de uiteindelijke vorm van de
‘Atlantikwall’ (de ‘Stützpunktgruppe Scheveningen’) aan bod. Maar ook het herstel, de
wederopbouw, de herwaardering en het hergebruik van de restanten en actuele ontwik-
kelingen worden besproken.

16 mei – Haga post bellum - Ontdekking van het Romeinse platteland
Archeoloog Jeroen van Zoolingen vertelt een nieuw verhaal over oude vindplaatsen. In
de naoorlogse jaren vijftig breidt Den Haag in rap tempo uit. Nieuwe wijken als Bouwlust
en Vrederust worden aangelegd, en de stad groeit tot aan Poeldijk en Wateringen. In de
bouwputten doen de amateur-archeologen van de AWN belangrijke waarnemingen,
waardoor zij vele nieuwe vindplaatsen op de kaart zetten. Een aantal van deze vindplaat-
sen is in recente jaren door de afdeling Archeologie opnieuw aan onderzoek onderwor-
pen, met soms verrassende resultaten.

Tafeltennistraining voor de jeugd
De Tafeltennisverenigingen SETT en Pingwins organiseren iedere donderdag
tafeltennistrainingen voor basisschoolkinderen van groep 5 tot en met 8.

Wil je ook meedoen?
Kom dan langs en vergeet je sportspullen niet!
Er wordt getraind vanaf 18:30 uur tot 20:00 uur in de gymzaal van de Max Velthuisschool
aan de Da Costastraat 40, 2513 RP Den Haag. Meer informatie vind je op www.ttvsett.nl
en op www.pingwins.nl of via mailadres: info@ttvsett.nl of ttv.pingwins@gmail.com

 Foto: Neal McClimon
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Struinen in Haagse Tuinen

Tuinen gezocht!
In 2013 is het weer zover: op 8 en 9 juni wordt het open tuinenweekend Struinen in
Haagse Tuinen gehouden! Een bijzondere mix van tuinen, van groot tot klein en van
romantisch tot modern, is tijdens dit weekend te bezoeken. Het open tuinenweekend,
dat om het jaar wordt gehouden, is door
het grote enthousiasme van de bezoe-
kers én de tuineigenaren altijd bijzonder
gezellig en inspirerend.

Doe ook mee!
Heeft u een tuin in het Zeeheldenkwartier
en wilt u dit jaar graag meedoen met dit
Haagse open tuinenweekend, meld  u dan
aan!  Stuur een e-mail met een  korte om-
schrijving van uw tuin en enkele foto’s van
uw tuin in de zomermaanden, indien mo-
gelijk een foto genomen van bovenaf (bij-
voorbeeld de eerste verdieping), zodat de
tuin goed te zien is, naar
info@struineninhaagsetuinen.nl.
Dan neemt de organisatie contact met u op.

Voor meer informatie zie de website
www.struineninhaagsetuinen.nl

flex@diem
flex@diem biedt zelfstandige professionals fijne plekken om te werken, te netwer-
ken en te ontvangen in monumentaal bedrijfsverzamelgebouw Diemensie in de Van
Diemenstraat 202

In de voormalige Industrieschool voor meisjes, nu bedrijfsverzamelgebouw Diemensie,
bevindt zich een lichte, ruime flexwerk-gelegenheid bedoeld voor ondernemende men-
sen die in (de buurt van) het Zeeheldenkwartier wonen.

In de lente van 2011 opende flex@diem haar deuren in de voormalige Grote zaal op de
2e etage van het gebouw. Eerder deed deze zaal dienst als naaileslokaal, strijklokaal,
gymzaal, expositieruimte, trainingsruimte. Zelfs Koningin Beatrix kwam hier op werkbe-
zoek bij de ondernemers uit Diemensie. Maar nu is het een plek geworden voor zelfstan-
dige professionals die graag buitenshuis werken, en geen vast kantoor nodig hebben.

Elke werkplek is een apart bureau, met
een lekkere bureaustoel. Er is bergruimte
in de kasten, vrij gebruik van Nespresso
koffie en Simon Lévelt thee en de moge-
lijkheid om gasten op representatieve wijze
te ontvangen in één van de drie spreekka-
mers. In totaal zijn er tien werkplekken. Aan
beide zijden bevinden zich hoge raam-
partijen waardoor er veel daglicht op de
werkvloer is, wat een prettige sfeer geeft.

Er worden regelmatig netwerkgelegen-
heden en events georganiseerd zoals een
Open lunch, Open Coffee en spreekuren
zoals internetspreekuur, fiscaal-administra-
tief spreekuur, een social media-spreekuur
of een borreltje. Elke dag rond half één wordt er geluncht aan de stamtafel. Gasten
mogen altijd aanschuiven, ook als je alleen maar wil lunchen.

De ondernemers die op dit moment gebruik maken van flex@diem zijn twee loopbaan-
coaches, een app-bouwer, een ondernemerscoach, een stedebouwkundige, twee
consultants en een boekingswebsitebouwer. Deze’’flex-collega’s’’ hebben zakelijk en
sociaal plezier van elkaar door ervaringen uit te wisselen, elkaar te adviseren en stimu-
leren.

Omdat flex@diem kleinschalig is, kunnen ze goed inspelen op de wensen en eisen van
de klant. Je hebt de flexibiliteit om binnen een maand op te zeggen. Op dit moment zijn
er weer enkele plekken beschikbaar voor leuke ondernemers. Iedereen die wil kennis-
maken met de werkplekken kan in ruil voor een review een dag proef-werken. Interesse
in de Open Zeeheldenlunch? Meld je dan aan op de website. Zie ook voor aanvullende
informatie en tarieven www.flexatdiem.nl.

Jongeren Zeeheldenkwartier
krijgen certificaat
“Het Zeeheldenkwartier is een leuke wijk om in te wonen en het is goed dat diverse
organisaties investeren in het verbeteren van de leefbaarheid van deze wijk. Het
jongerenproject is hiervan een prachtig voorbeeld, ook voor de rest van het land.”
Staatssecretaris Jetta Klijnsma, zelf ook bewoner van het Zeeheldenkwartier, sprak
deze lovende woorden bij de uitreiking van certificaten aan jongeren die aan dit
project hadden meegewerkt.

Vorig jaar hebben veertien jongeren tussen 12 en 18 jaar meegewerkt aan dit project,
dat ook in voorgaande jaren een succes was. De jongeren trekken op tien zaterdagen
de wijk in en voeren allerlei werkzaamheden uit die het Zeeheldenkwartier mooier ma-
ken, zoals het wieden van onkruid, het schilderen van hagenaartjes en het repareren
van bankjes. Ze werken onder begeleiding van de wijkagent en medewerkers van Haag
Wonen en de BBOZ. ook welzijnsorganisatie Zebra is bij deze begeleiding betrokken.

Overlast
Opdrachtgevers voor dit project zijn de woningcorporatie Haag Wonen en de gemeente
Den Haag, die voor de helft meebetaalt. De BBOZ voert de regie over het werk en zorgt
bovendien voor klussen. “De jongeren die meedoen, hebben in het verleden voor een
bepaalde manier van overlast in hun buurt gezorgd. De bedoeling van dit project is dat ze
met andere ogen naar de openbare ruimte leren kijken en dat ze goed leren omgaan
met anderen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de buurt. We laten ze expres in hun
eigen woonomgeving aan de slag gaan. Dan zien hun buren en ook anderen dat ze
serieus aan het werk zijn en niet lopen te klieren,” zei BBOZ-directeur Henk Daalmeijer
vorig jaar ter toelichting in de Elandkrant.

De jongeren worden door de wijkagent, woningcorporatie of het welzijnswerk voorge-
dragen. Ze doen het werk vrijwillig en niet omdat ze ergens voor gestraft zijn. Het is niet
vrijblijvend: de jongeren sluiten een overeenkomst met de BBOZ en beloven zich op een
bepaalde manier te gedragen. Als ze het traject goed doorlopen, krijgen ze een certifi-
caat. Afgelopen jaar hebben de jongeren met hun werk twee uitstapjes naar de Uithof en
een bowlingcentrum bij elkaar gespaard.

Goed nieuws
Deze keer was het staatssecretaris Jetta Klijnsma die tijdens een feestelijke bijeen-
komst op 22 december in buurthuis Deedrie de jongeren hun certificaat gaf. Daar was
ook goed nieuws voor iedereen die het Zeeheldenkwartier een warm hart toedraagt: het
jongerenproject wordt in 2013 voortgezet. Ondanks de financiële crisis betalen Haag
Wonen en de gemeente Den Haag weer hieraan mee, omdat ze het belangrijk vinden
dat jongeren op deze manier bij de wijk zijn betrokken. Waarschijnlijk gaat in maart een
nieuwe groep jongeren aan de slag.

Trots tonen de jongeren hun certificaat dat door Staatssecretaris Jetta Klijnsma werd uitgereikt.

Senioren restaurant en
thuis diner bij Op de Laan
Wilt u samen met leeftijdgenoten de maaltijd gebruiken of heeft u een andere reden
om niet thuis te willen/kunnen eten, dan is er voor wijkbewoners de mogelijkheid om
in het restaurant van Woonzorgcentrum Op de Laan aan de Laan van Meerdervoort
110 (hoek Tasmanstraat) een heerlijk vers bereidt 3 gangen keuze-menu te gebruiken.

Iedere dag zijn er twee menu’s om uit te kiezen. Het keuzemenu bevat een voor-, hoofd-
en nagerecht. Het restaurant is dagelijks, 7 dagen per week, geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur voor een praatje, een kopje koffie, een broodje, een snack en een krantje. De
maaltijd wordt geserveerd tussen 11:30 uur en 13:00 uur. Reserveren voor de maaltijd is
gewenst doch niet perse nootzakelijk. Ooievaarspashouders krijgen korting op het dag-
menu. In plaats van de gebruikelijke € 6,40 betalen Ooievaarspashouders € 4,20.

Thuis diner (tafeltje dekje)
Ook is er de mogelijkheid om de maaltijd thuis geserveerd te krijgen. Bent u niet meer
zo goed ter been en valt het koken u steeds zwaarder? De maaltijdservice van
verzorgingshuis Op de Laan biedt uitkomst! Zeven dagen per week kunt u een overheer-
lijke 3-gangenmaaltijd bij u thuis laten bezorgen. Voor een maaltijd betaalt u € 6,40. U
kunt kiezen uit verschillende gerechten en de maaltijdservice verzorgd ook maaltijden
op maat voor mensen die bijvoorbeeld natriumarm of suikervrij willen eten. De bezorger
levert de maaltijd tussen 12.00 en 14.00 uur bij u af. Hij zet het eten voor u op tafel en
neemt de lege maaltijdboxen weer mee. Ook eens proberen? De eerste maaltijd aan
huis is gratis!

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de receptie van Woon-
zorgcentrum Op de Laan, Laan van Meerdervoort 110-112, Telefoon 070-3751300.

Gevonden voorwerpen
voortaan melden via internet
Hagenaars kunnen verloren of gevonden voorwerpen vanaf 1 januari aanmelden op de
website  www.verlorenofgevonden.nl. Het inleveren van spullen bij de politie is vanaf die
datum in verband met landelijke regelgeving niet meer mogelijk.

De voorwerpen kunnen na aanmelding op de website dan thuis worden bewaard. Vin-
der en verliezer vinden elkaar via de website. Mensen kunnen daar op zien of verloren
spullen door vinders zijn gemeld. Als niemand contact opneemt, dan is het voorwerp na
een jaar eigendom van de vinder.

Mensen die het voorwerp toch liever willen afgeven, kunnen daarvoor terecht op het
stadsdeelkantoor Centrum van 7.30 tot 16.30 uur, op donderdag tot 20.00 uur. Het
stadsdeelkantoor Centrum zit op de begane grond van het stadhuis, Spui 70.

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

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

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

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

De Heldenhoek

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

U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 4248115  of bij de
informatiebalie van wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.30 tot 10.30 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.
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Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand

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

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

Tekenen en Maandag van 14.00 - 16.00 uur
schilderen Kosten: € 15,- per maand
Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur

Kosten: € 10.- per maand

Sjoelen Woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur.
Kosten: gratis

In De Heldenhoek
 dinsdagmiddag

12 en 26 februari
Aanvang 13.30 uur

Yoga

Activiteiten 2013

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

Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar  - Kosten: € 0,50.

‘t  Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119, telefoon 4248296.

Instuif bij ‘t Anker

Kunt u wat hulp gebruiken van
een buurvrouw of buurman?

Of wilt u zélf graag iemand in de
buurt een handje helpen?

Kom of bel naar de I-shop in De
Heldenhoek, Elandstraat 88, voor
meer informatie.

Geopend: maandag- en woens-
dagochtend van 9.00 -12.00 uur.
Telefoon 070 - 424 8115.

De i-Shop is de plaats waar u welkom bent voor informatie en ad-
vies over alles wat u bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn,
zorg, werk, inkomen en ontspanning.

Informatie
Bij de i-Shop in De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-4248115,
kunt u op maandag- en woensdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur,
terecht voor gratis en onafhankelijke informatie en adviezen over:
• Wonen: woonpas / huurtoeslag / aanpassing van de woning / woon-

omgeving.
• Welzijn: cursussen / opvoeding / boodschappendienst / taxibus.
• Zorg: thuiszorg / aanvragen voorzieningen / zorgtoeslag / zieken-

huis.
• Inkomen: belasting / ooievaarspas / schoolkosten / kwijtschelding.
• Werk: sollicitatie / vrijwilligerswerk / arbeidsconflict / vakbond.
• Ontspanning: sportclubs / cultuuractiviteiten / betaalbare uitjes /

bewegen voor ouderen.

Door verwijzen
De medewerkers wijzen u de goede weg met objectieve informatie.
Waar nodig helpen zij u verder naar andere hulpverleners of instellin-
gen, zoals Sociaal Raadslieden, Gemeentelijke Kredietbank, Haags
Startpunt Nieuwkomers, maatschappelijk werk, jeugdzorg, etc.
Alle hulp is gratis!

De I-Shops zijn een initiatief van de gezamenlijke welzijnsorganisaties in
Den Haag en de gemeente. Ze maken deel uit van het netwerk voor
informatie en advies van de gemeente Den Haag.

Goed nieuws voor de judoleerlingen uit Zeeheldenkwartier, die elke
donderdagavond van 18.00-19.00 en van 19.00-20.00 judoles krij-
gen van meester Farley en meester Keus in Buurthuis Deedrie. Zij
hebben namelijk nieuwe Judopakken aangeboden gekregen door
Fonds Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

Wij zijn hierdoor blijverrast, want
de oude pakken waren versleten
en eigenlijk al heel lang niet meer
bruikbaar. Dankzij dit fonds wor-
den de judoleerlingen weer in-
staat gesteld om met de juiste
kledingvoorschriften toe te wer-
ken naar het gestelde einddoel.

Namens alle judoleerlingen van
buurthuis Deedrie, willen wij
Fonds Stichting Weeshuis der
Doopsgezinden hiervoor ontzettend bedanken!!

Nieuwe judopakken

Optreden
“Duo No Smoking”
in De Heldenhoek
Zondag 24 februari is er in wijk- en dienstencentrum De Helden-
hoek een optreden van “Duo No Smoking”. Dit duo bestaat uit twee
heren met gitaar, die Nederlandse liedjes en “evergreens” ten gehore
brengen. Aansluitend wordt er een warme maaltijd geserveerd. Op
het menu staan zuurkoolstamppot met worst en een nagerecht.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Het  programma begint om 14.30 uur
en is, na het nuttigen van de maaltijd,  om 17.45 uur afgelopen.
Toegangskaarten á € 6,00, inclusief de maaltijd, zijn vanaf  twee we-
ken tevoren (tot de donderdag voorafgaand), verkrijgbaar bij  het Klok-
huis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11 en De Heldenhoek, Eland-
straat 88, telefoon 424 81 15.

Vrijdag 22 februari
van 8.30 tot 16.00 uur

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

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

Rommelmarkt
De Heldenhoek

Gymnastiek 55+
in De Heldenhoek
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiek en u bent 55 jaar of
ouder, dan kunt u daarvoor terecht in wijk- en dienstencentrum De
Heldenhoek.

Op de vrijdagochtend zijn er twee lesgroepen, waar nog nieuwe deel-
nemers welkom zijn. De eerste groep is van 9.00 tot 9.45 uur; de
tweede van 10.00 tot 10.45 uur. De contributie bedraagt € 6,00 per
maand. In juli en augustus zijn er geen lessen en wordt er geen
contributie in rekening gebracht. Heeft u hiervoor belangstelling, dan
kunt u contact opnemen met de receptie van “De Heldenhoek”, Eland-
straat 88, telefoon 424 81 15.

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

‘Oude Vrienden’
‘Oude Vrienden’ onderneemt verschillende activiteiten, zoals
een bos- of strandwandeling, zwemmen, museumbezoek, een
spelletjesochtend, knutselochtend, gezamenlijk winkelen en ge-
woon lekker kletsen.

Lijkt het u leuk om de club ‘Oude
Vrienden’ te komen versterken?
Dan bent u elke woensdag van
10.00 tot 12.00 uur van harte wel-
kom in De Heldenhoek, Eland-
straat 88, telefoon 4248115. Els de
Bruijn is hiervoor de contactpersoon.
Voor deelname wordt geen contributie gevraagd.


