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Een fantastische gift van 10.000 euro van de Rabobank Den Haag voor het speels-
chip. Veel enthousiaste buurtbewoners en nieuwe vrijwilligers. En een enthousiaste
wethouder die de maquette onthulde. Voor de Zeeheldentuin was de Home Made
Market in het Zeeheldenkwartier een groot succes.

De Rabobank staat helemaal achter dit soort initiatieven van onderop, zo liet rayon-
directeur Ellen Bekkering weten, omdat de Rabobank ook zo is ontstaan, uit een sa-
menwerking van boeren, van de mensen zelf dus. Groen in de stad, natuur in de stad,
dat steunt de bank ook en daarom kregen we de gift van 10.000 euro. We kunnen nu een
veilig en door alle instanties wettelijk goedgekeurd speeltoestel laten komen in de
Zeeheldentuin! Want met de veiligheid van de kinderen nemen wij, net als de Rabobank,
natuurlijk geen enkel risico.

Daarna onthulde wethouder Marjolein de
Jong de maquette van de Zeeheldentuin,
in vele vrije uren in elkaar gezet door
landschapsarchitect Daniel Jauslin van de
TU Delft en zijn studenten. De wethouder
was trots op het Zeeheldenkwartier dat
heel veel neerzet dankzij actieve bewoners
en ondernemers, zoals het Zeehelden-
festival en de Zeeheldentuin. De fantas-
tische bloemen in het kraampje bijvoor-
beeld, kwamen van bloemenwinkel Tettero
en La Guirlande in de Piet Heinstraat, en
zo helpen lokale ondernemers ons steeds,
onmisbaar!

De Zeeheldentuin is blij dat we door de
maquette eindelijk iets kunnen laten zien
aan alle buurtbewoners. Veel mensen
steunen ons, maar tegelijkertijd gebeurt er
nog helemaal niets op het terrein van de
oude basisschool aan de Tasmanstraat
om de hoek van de Prins Hendrikstraat.
Hoe staat het er nu voor? En...Wanneer
kunnen we eindelijk van het braakliggende
terrein gebruik maken? Dat waren de vragen die we hoorden. Ja, de tuin komt er echt!
Woningbouwcorporatie Haag Wonen is nu bezig de bouwdatum te bepalen. Zodra de
nieuwe woningen zijn gebouwd, begint de aanleg van de Zeeheldentuin! Wil je meehel-
pen? Kijk op www.zeeheldentuin.nl, op facebook.com/zeeheldentuin en volg ons op
twitter! @zeeheldentuin.

We willen graag ons grote voorbeeld feliciteren: stadstuin Emma’s Hof uit de Galileistraat
in onze buurwijk Regentessekwartier. Zij zijn uitgekozen tot een van de drie winnaars
van de Kroonappels in heel Nederland!  Een knappe prestatie. Ook Emma’s Hof kende
een lange aanloop voordat de tuin er eenmaal was. Nu ligt er een plaatje waar iedereen
in de buurt enthousiast aan meehelpt. Een hoopvol voorbeeld voor de Zeeheldentuin.
De Zeeheldentuin bedankt iedereen die op ons heeft gestemd voor de Kroonappels.
We zijn gekozen tot Haagse Kroonappel, een heel mooi resultaat.

Annelies Breedveld, voorzitter Zeeheldentuin.

De Pure Markt is een ambachtelijke zondag’s markt op het gebied van lekker eten en
drinken en een klein stukje non-food. De Pure Markt wil bezoekers graag kennis laten
maken met verschillende leveranciers die zich bezighouden met ambachtelijk en lekker
eten, maar ook met creativiteit en duurzaamheid. Op de markt vindt u pure producten,
verkocht door de producenten zelf. Zij kunnen u informeren over de ingrediënten, herkomst
en het productieproces. U kunt uw aankopen ter plekke nuttigen of mee naar huis nemen. 

De Pure Markt heeft een aantal vaste én een aantal wisselende leveranciers, die alle-
maal met veel enthousiasme deelnemen. De organisatie draagt er zorg voor dat er een
divers en goed gebalanceerd assortiment wordt aangeboden. Naast het geweldige
aanbod op het gebied van eten, drinken
en creatieve producten is de Pure Markt
ook een evenement voor het hele gezin.
Muziek en de gezellige terrassen zorgen
voor een unieke sfeer. U kunt op een ter-
ras koffie drinken met een lekker taartje,
lunchen, een borrel drinken met een oes-
ter of kaasplankje of met vrienden een bier-
tje drinken terwijl de kinderen met elkaar
spelen. 

Van de Voorzitter
Afgelopen maart  organiseerde De Groene Eland weer een politiek debat. De Haagse
Stadspartij, PvdA, SP, GroenLinks, VVD, D66 en de PVV hadden allen een vertegen-
woordiger gestuurd om direct met de bewoners van het Zeeheldenkwartier in debat
te gaan.

Het onderwerp wat het meeste leefde was het Wegvallen van lijn 17 door onze wijk, en
het alternatieve vervoer wat door de gemeente is aangeboden. Doordat de politiek zag
hoe het leefde is door de politieke partijen gezamenlijk besloten om de evaluatie die
door de wethouder was toegezegd gelijk op de agenda te zetten. Dit heeft ondertussen
geresulteerd dat in overleg met De Groene eland en een aantal andere partijen zoals
Rover, het vervangende vervoer aangepast zal worden. De concrete invulling is nu nog
niet bekend maar daarvan zullen we u op de hoogte houden.

Kortom een geweldig resultaat en we zijn vastbesloten om ook volgend jaar, vlak voor de
gemeentelijke verkiezingen, een nieuw politiek debat te organiseren.

Ook de Ondernemersvereniging is zeer succesvol bezig, want de ‘Home made market’
in de Prins Hendrikstraat is, met ondersteuning van het eerste lentezonnetje, zeer druk
bezocht en was enorm gezellig.

Ludo Geukers, voorzitter De Groene Eland.

Zondag 19 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Pure Markt
in de Piet Heinstraat

Ook dit jaar weer Pure Markt in de Piet Heinstraat, twee keer zelfs, één in het voorjaar
en één in het najaar op 20 oktober! De Pure Markt is nu al een echte traditie geworden
waar veel mensen rekening mee houden. U vindt hier meer dan 90 deelnemers met
bijzondere producten. Op deze dag werkt de Pure Markt samen met de winkeliers in
het Zeeheldenkwartier.

Zeeheldentuin steeds tastbaarder

GFT afval niet meer welkom
Vanaf 22 april zal de gemeente Den Haag geen onderscheid meer maken tussen
rest- en gft-afval. Het gft inzamelabonnement is dan ter ziele. Wel héél erg plots als
de brief van Wethouder Revis drie dagen voor die datum bij je in de bus glijdt. Drie
dagen, en dan te bedenken dat je container  ook gelijk wordt meegenomen. We ho-
pen maar dat iedereen de brief gehad heeft én heeft kunnen lezen. Anders worden
het zware tijden voor telefoonnummer 14070 van de gemeente.

De reden om ermee te stoppen is dat het milieurendement negatief is. Te weinig abon-
nees en te veel kilometers zo gezegd. Als je het gft afval nu gewoon meeneemt en
verbrandt met het rest afval, dan levert het meer op via de stadsverwarming. So far so
good, Den Haag let op zijn centen.

Maarrrrr, wat doen we met het tuinafval? Dat moet je zelf wegbrengen naar het depot en
dus óók kilometers maken… Je kunt het kwalijk in de kliko proppen die al vol is, of in de
vuilniszak die gegarandeerd scheurt door
de takken.

Nou, een goeie tip wat dit betreft had de
wethouder niet misstaan, maar misschien
iets voor zijn collega van het groen? Duurt
u dat te lang? Vraag dan een extra (of gro-
tere) kliko voor restafval aan via telefoon-
nummer 14070.

door Henk Boenders

Wethouder Marjolein de Jong onthulde tijdens de Home Made Market op 7 april de maquette
van de Zeeheldentuin.

V.l.n.r.: wethouder Marjolein de Jong,
ontwerper Daniel Jauslin (met bril), penning-
meester Roel Polmans, Rabobank rayon-
directeur Ellen Bekkering en voorzitter
Zeeheldentuin Annelies Breedveld.
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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
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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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Donderdag 11 april 2013 is een historische dag. Na bijna een half
jaar gezeur, is er dan eindelijk overleg over busje 17. Door wat druk
van veel raadsleden (mede dankzij het politiek debat van 12 maart)
in de commissie Leefomgeving op 3 april heeft wethouder Peter
Smit besloten om toch maar eens te overleggen over busje 17.

In die commissie legde hij wel erg veel nadruk op het woordje ‘gratis’.
Maar gratis houdt toch niet in, dat je genoegen moet nemen met min-
der klantvriendelijkheid? En wat is gratis in deze?

Het projectmanagement van de bouw Noordwal/Veenkade liet er geen
gras over groeien (hulde!) en daar zat Bewonersorganisatie Zee-
heldenkwartier razendsnel om de tafel met: HTM, Stadsgewest Haag-
landen, Rover, Haags OV platform, Bewonersorganisatie Kortenbos,
de BIZ-vereniging en het genoemde projectmanagement. De proble-
men werden besproken en eigenlijk snel opgelost. Niet alle wensen
waren praktisch uitvoerbaar, maar voorlopig was iedereen heel tevre-
den over het eindresultaat. Zó kan het dus ook!

Het voorstel van De Groene Eland werd unaniem overgenomen waar-
door Busje 17 een meer logische route krijgt door het Zeehelden-
kwartier. Het volgt de trambaan vanaf de Bilderdijkstraat na een halte
in de buurt van de Noordwal/Veenkade.
De aanduidingen op de haltes worden verbeterd, te verwachten
aankomsttijden zullen worden vermeld en nog wat meer aanpassin-
gen m.b.t. de klantvriendelijkheid.

Niet van vandaag op morgen natuurlijk, want de HTM moet even de
kans krijgen om alles in goede banen te leiden. We houden u op de
hoogte!

Antwoord  van het college van burgemeester en wethouders op
vragen van de Haagse Stads Partij (HSP).

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Veenkade is gecon-
stateerd dat de grondwaterstand op dit deel van de Veenkade te hoog
is voor de voorgenomen herplant. De kluithoogte van bomen met een
stamomtrek van 60-70 cm blijkt te hoog voor dit object. Als de kluit
van de nieuwe boom het grondwater raakt, zuigt deze zich vol met
water en zal een groot deel van de wortels afsterven met alle gevolgen
van dien. Noodzakelijkerwijs zijn er daardoor 22 vervangende lindes
gekocht met een stamomtrek van 50-60 cm en een hoogte van 9 meter.

De Groene Eland gaat ervan uit dat de opgegeven hoogte van de
grondwaterstand klopt en is het daarom eens met de conclusie dat de
bomen kunnen afsterven als de wortels constant in het water staan.
Wat wel vreemd blijft is dat dit nu pas aan licht komt. De professionals
hadden dit al in een vroegtijdig stadium moeten vaststellen en dus
nooit dergelijke bomen kunnen beloven aan de mensen die protes-
teerden en de Raad van State.

Op de vraag van de HSP of iedereen andere bomen mag terug plan-
ten dan in de kapvergunning staat voorgeschreven en daarbij, op welke
wijze er wordt toegezien dat
de voorwaarden bij kapver-
gunningen worden nageleefd,
reageert B&W met een stel-
lig antwoord: De voorschriften
in een kapvergunning dienen
strikt nageleefd te worden. Af-
wijken van een opgelegde
herplant kan slechts plaats-
vinden na goedkeuring van
de gemeente.

Wat betreft de Elandstraat
blijft de vraag echter of de bo-
men die daar uiteindelijk zijn
geplant de ‘goedkeuring van
de gemeente’hadden. En als
dat al zo is, waarom konden
mensen er dan geen be-
zwaar tegen maken? Im-
mers, het gaat hier om bo-
men die maar liefst zeven
meter hoger groeien dan de
bomen (van 8m) waar men
bezwaar tegen had kunnen
maken op grond van de ge-
publiceerde kapvergunning.

Parkeren in het
Zeeheldenkwartier
Uit de tellingen blijkt dat er geen parkeerdruk meer is in het Zee-
heldenkwartier. Ook uit een telefonische enquête, gehouden door
de gemeente, is gebleken dat de meeste bewoners geen parkeer-
druk meer ervaren en dat de huidige regeling naar wens is.

Wel werden er problemen gesignaleerd met de digitale bezoekers-
vergunning. Daar is een vervolgonderzoek naar gedaan dat nu bijna
klaar is.De bezoekerspas is niet overdraagbaar en kan niet op naam
van een ander worden gezet, ook niet met toestemming van de eige-
naar. Dit zou misbruik in de hand werken.Uitlenen mag wel. De eige-
naar blijft dan eindverantwoordelijk voor zijn pas. De bezoekerspas
mag je in het hele parkeergebied gebruiken.

Huidige parkeerdruk Zeeheldenkwartier
De parkeerdruk in het Parkeergebied Centrum West 02 is nu gemid-
deld 65%. (’s nachts 70%, ‘s ochtends 62%, voormiddag 60%, avond
75%, gemiddeld 65%) Cijfers over de specifieke parkeerdruk in het
winkelgebied van het Zeeheldenkwartier ( i.v.m. de mogelijkheid van
een vergunning voor een parkeerplaatsterras) mochten wij helaas
nog niet ontvangen.

Klantvriendelijk
Er wordt gewerkt aan verschillende opties om de bezoekerspas klant-
vriendelijker te maken, zoals:
- Een app om door te geven waar de bezoeker parkeert. Omdat de

bezoekerspas niet op kenteken staat, is dit lastig. Er wordt nog uit-
gezocht of het mogelijk is om het kenteken door te geven via de app
en of er nog een 2e kenteken op dezelfde pas kan. Het bestuurlijke
stuk over de app is voor het zomerreces klaar. Het definitieve besluit
zal in december zijn.

- De mogelijkheid om extra uren bij te kopen ook en het meenemen
van uren naar het volgende jaar. Terugbetalen van resterende uren
is te duur. Er zou dan per burger een individuele teruggave van
belastinggeld berekend moeten worden.

Parkeerwacht of politie
Zowel de gemeentelijke afdeling parkeren als de politie kunnen
beboeten bij fout parkerenen verkeersovertredingen. Fout parkeren is

ook een verkeersovertreding,
hierdoor gaat de opbrengst
van deze boetes naar justitie.
Ze leveren de gemeente niets
op.Daarom ligt de prioriteit
van de afdeling parkeren bij
de controle op het betalen van
parkeerbelasting. De op-
brengst van de hierbij uitge-
schreven boetes  gaat wél
naar de gemeente.
Henk Boenders en
Laurens Schrijnen.

Merci, mevrouw Trees Krans voor de aardige geste.
Redactie Elandkrant

Eindelijk overleg
over busje 17

Onlangs zijn er aan de Veenkade 22
lindes geplant ter vervanging van de in
2010 gekapte kastanjes.

door Henk Boenders

door Henk Boenders

Bomen in het
Zeeheldenkwartier

Na 2011 en 2012 stelt de gemeente Den
Haag ook dit jaar subsidie beschikbaar
voor de aanleg van zonnepanelen. Be-
woners, bedrijven en instellingen kun-
nen van 10 april tot en met 10 juni 2013
een aanvraag indienen. De gemeente
wil op deze manier het gebruik van duur-
zame energie aanmoedigen.

De subsidie wordt gegeven op basis van
een open inschrijving. Aanvragers geven
zelf aan hoeveel vermogen in Wattpiek

zij willen plaatsen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de
gemeente willen ontvangen. De inschrijver die de laagste financiële
bijdrage per Wattpiek aanvraagt, krijgt als eerste subsidie. Op deze
manier wordt zoveel mogelijk duurzame stroom opgewekt met de
beschikbare middelen.
Meer informatie: www.denhaag.nl/duurzaamheid

Ook in 2013 subsidie
voor zonnepanelen

Oude spullen
en kleding gevraagd!
Spulletjes en/of kleding over? Dan weten wij een héél goed doel:
de rommelkraam op het Zeeheldenfestival. De opbrengst van
alles wat daar verkocht wordt komt namelijk ten goede aan het
Zeeheldenfestival.

Donaties in de vorm van uw oude spulletjes en kleding (dit alles
graag schoon, onbeschadigd en compleet) zijn zeer welkom bij
bewonersorganisatie De Groene Eland. Het kantoor aan de Eland-
straat 88 is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30
uur geopend, u kunt uw spullen daar tussen 1 juni en 8 juli 2013
gewoon afgeven. Alvast bedankt namens de kraamcommissie
van het Zeeheldenfestival!
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Kraam huren op het
Zeeheldenfestival
Op zaterdag 13 juli van 10:00 uur tot 18:00 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse
kramenmarkt van het Zeeheldenfestival. Bewoners van het Zeeheldenkwartier én
personen die een instelling in het Zeeheldenkwartier vertegenwoordigen, kunnen
een kraam op de buitenring van het Prins Hendrikplein huren.

In de kramen kunnen eigen spullen verkocht worden en instellingen kunnen bezoekers
informeren. De kramenmarkt is niet bedoeld voor commerciële bedrijven. De huurprijs
voor een kraam is € 40,- en de borg bedraagt € 20,-. U ontvangt de borg retour als u de
kraam in originele staat, zonder afval en andere spullen, achterlaat.

Kramen kunnen alleen gehuurd worden door gebruik van onderstaande bon. De inge-
vulde bon kunt u inleveren bij bewonersorganisatie De Groene Eland. Er zijn dit jaar
meer kramen beschikbaar, wel 62 stuks. Dit is omdat de tram niet zal rijden tijdens de
kramenmarkt. Wanneer dit aantal is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen op een wacht-
lijst te staan. In juni wordt u uitgenodigd om de kraam te betalen. U ontvangt daar nog
bericht over. Pas na betaling en wederzijdse ondertekening van een contract staat uw
reservering vast.

Dinsdag 12 maart vond het jaarlijkse politieke debat plaats in buurtcentrum de
HeldenHoek. Om 19.30 uur namen de afgevaardigden van de Haagse stadspartij
(HSP) PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks en de PVV plaats achter de tafel om de vragen
van de circa 50 aanwezigen te beantwoorden.

Na het introductierondje, begint het
debat met het terassenbeleid. Per 1
maart zijn er minder regels voor de
horeca om een terras te beginnen. In
winkelstraten en bij horecazaken mag
een gelegenheid aan de gevel zonder
vergunning een terras beginnen. Be-
woners zijn bezorgd over overlast, de
politici zijn minder bezorgd, want voor-
alsnog lijkt het geen chaos te worden
en de gezelligheid wordt groter. Wel
willen de politici de vinger aan de pols
houden. Bewoners worden opgeroe-

pen eventuele overlast te melden bij de gemeenteraadsfracties.

Bewoners klagen dat wegwerkzaamheden slecht worden gepland en/of rommelig wor-
den uitgevoerd. Er zijn te weinig wegbeheerders die in de gaten houden of werkzaamhe-
den goed zijn uitgevoerd en hoe de staat van de wegen, stoepen en het straatmeu-bilair
is. De SP en PVV pleiten voor meer controleurs. D66 wijst er op dat er een internetpagina
en een app voor de smartfoon is om  “onvolkomendheden aan de weg” te melden. Kijk
hiervoor op de website van de gemeente via www.denhaag.nl/meldingen.

Na de pauze gaat het over tramlijn 17. Is de vervanging door het 8-persoonsbusje
voldoende? De HSP en de SP willen snel een evaluatie . De HSP wil dat er een grotere
bus komt en dat de route ook door de Bilderdijkstraat met een halte bij Rabarber gaat
lopen. Het busje zou ook ‘s avonds moeten rijden. De VVD vindt dat het zo voldoende
geregeld is. Eén van de aanwezigen in de zaal is de heer Arnold van der Heijden na-
mens ROVER Den Haag. Hij kan garanderen dat de tram straks gewoon terugkomt als
de werkzaamheden bij de Veenkade klaar zijn. Wel kan het een andere lijn zijn, maar de
route zal in ieder geval naar het station leiden.

Er blijkt maar 1,2 miljoen euro beschikbaar te zijn om de winkelstraten op te knappen,
terwijl er 2,4 miljoen nodig is. D66 en VVD vinden het een mooi bedrag. PvdA wil onder-
zoeken of er toch voldoende geld kan worden vrijgemaakt. SP wil dat het cultuurpaleis
wordt geschrapt, zodat er meer geld beschikbaar komt om winkelstraten op te knappen.
Er zijn nog geen concrete opknapplannen, terwijl alle politieke partijen het logisch vin-
den dat er nu iets gedaan moet worden, omdat de tram niet rijdt en er toch al flink
verbouwd wordt aan de Veenkade. De HSP en SP vinden dat als er maar een beperkt
budget is, dat je dan beter één straat goed onderhanden kan nemen. Beiden vinden dat
dan de Zoutmanstraat aan de beurt is. Naast de winkelstraten vindt men dat andere
delen van de wijk ook verbeterd kunnen worden. Zo belooft de PvdA raadsvragen te
stellen aan de wethouder wanneer het Elandplein wordt opgeknapt.

Laatste punt van het debat is de vraag of de gemeente wel iets doet met de suggesties
van bewoners uit de wijk. Veel mensen hebben het gevoel dat bijvoorbeeld de vol-
automatische parkeerberging er doorheen is gedrukt tegen de wens van de omwonen-
den.  Alle fracties zijn het er over eens dat de wijkbewoners veel meer kennis hebben
over de lokale situatie en dus met goede suggesties kunnen komen. Volgens de frac-
ties luistert de gemeente nu onvoldoende naar die suggesties. PvdA en GroenLinks
vinden dat de budgetten meer over stadsdelen moeten worden verdeeld omdat daar
beter kan worden besloten waar de lokale situatie behoefte aan heeft. De HSP, SP en
PVV pleiten voor een referendum over ingrijpende besluiten.

Tijdens de rondvraag vertelt een bewoonster dat ze kort in de wijk woont en veel last
heeft van fijnstof in haar longen. Ze vraagt waar ze met haar klacht terecht kan. Als
belangrijkste suggestie wordt geopperd mee te doen aan de landelijke fijnstofmeting
van het longfonds zodat kan worden vastgesteld hoe erg de situatie in haar straat is. Zie
hiervoor ook http://www.longfonds.nl en zoek op ‘fijnstof’.

Een andere bewoonster vraagt of het mogelijk wordt om klachten van overlast van horeca
anoniem te kunnen melden. Nu adviseert de politie om niet te klagen, want sommige
horeca-ondernemers komen verhaal halen bij de klager. VVD, D66 en GroenLinks vin-
den dat je anoniem een melding moet kunnen maken.

Politiek debat
Zeeheldenkwartier

door Reinout Barth

In Memoriam Ans Dekker
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Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soort kraam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleveradres: bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a.

Het 33e Zeeheldenfestival vindt plaats van 10 t/m 14 juli 2013 op het Prins
Hendrikplein. Meer info: www.zeeheldenfestival.nl

Gratis rondleidingen Panorama Mesdag
Tijdens de Europa Kijkdagen, 10, 11 en 12 mei, zijn er gratis rondleidingen in
Panorama Mesdag, Zeestraat 65. Per rondleiding kunnen maximaal 20 perso-
nen mee. U schrijft zich in voor een rondleiding door een e-mail te sturen naar
info@panorama-mesdag.com onder vermelding van dag en tijdstip van uw voor-
keur. Tijdens de kijkdagen zijn er aangepaste openingstijden.

Vrijdag 10 mei 10:00 - 16:00 uur, rondleidingen om 10:00, 12:00 en 14:00 uur.
Zaterdag 11 mei 10:00 - 16:00 uur, rondleidingen om 10:00, 12:00 en 14:00 uur.
Zondag 12 mei 12:00 - 16:00 uur, rondleidingen om 12:00 en 14:00 uur.
Meer informatie: www.panorama-mesdag.nl.

Met grote droefheid heeft het bestuur van De
Groene Eland kennis genomen van het over-
lijden van Ans Dekker op 14 maart. Als vrijwillig-
ster heeft zij zich tot vlak voor haar overlijden
actief ingezet voor De Groene Eland en het
Zeeheldenfestival.

In 1971 was Ans een van de medeoprichters
van bewonersorganisatie De Groene Eland.
Voor haar inzet kreeg zij diverse onderschei-
dingen, waaronder de stadspenning van de
gemeente Den Haag en de Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Ans was een vrouw met een bijzonder kleur-
rijk ‘levenspalet’. Geboren in Friesland, is zij
via Drenthe in Den Haag terecht gekomen.

Ruim 60 jaar woonde zij hier, waarvan 56 jaar in de Piet Heinstraat in het Zee-
heldenkwartier. Háár wijk, waar ze nooit meer weg zou gaan maar ook absoluut niet
weg wilde. Het was ook de wijk waar zij de violist Bartho Dekker ontmoette, met wie
ze na enkele jaren trouwde. Samen hebben ze 35 jaar in de Piet Heinstraat ge-
woond, tot Bartho in 1985 overleed.

Het Zeeheldenkwartier was Ans op het lijf geschreven: hier kon ze haar ei kwijt. Wat
haar in deze gemêleerde buurt zo aansprak waren: de artistieke touch, de muzikan-
ten en de kunstenaars die zij er leerde kennen en tenslotte, maar niet de minste,
De Groene Eland en alle activiteiten die daaruit voortvloeiden.

Met al haar vrijwilligersactiviteiten heeft Ans niet alleen het Zeeheldenkwartier maar
ook zichzelf op de kaart gezet. Want, wie kende Ans eigenlijk niet? Van Staatssecre-
taris tot gemeenteambtenaar, van winkelier tot verpleegster in het Westeinde zie-
kenhuis, waar zij de laatste jaren, door haar ziekte, kind aan huis was.

Met het overlijden van  Ans gaat het Zeeheldenkwartier een bijzondere bewoonster
missen. Onze gedachten gaan uit naar de directe nabestaanden van Ans en wen-
sen hun veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Bestuur bewonersorganisatie De Groene Eland.
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Stadspenning voor echtpaar
Jansen van De Vrijbuiters
Op 22 maart jl. heeft wethouder Karsten Klein van Welzijn de Stadspenningen uitge-
reikt aan het echtpaar Jansen van De Vrijbuiters. Dit gebeurde tijdens een speciale
soosavond in het EJA gebouw aan de Helmersstraat, waarmee alle leden en vrijwil-
ligers afscheid namen van het echtpaar Jansen.

De Stadspenning van de gemeente Den
Haag is toegekend aan de heer Hendrik
Jansen en zijn echtgenote mevrouw Janny
Jansen-Nijmeijer voor 25 jaar vrijwilligers-
werk bij vereniging de Vrijbuiters. Het echt-
paar Jansen kende De Vrijbuiters via hun
dochter die indertijd de soosavonden ging
bezoeken. Toen de vereniging op zoek was
naar nieuwe bestuursleden, was Janny
Jansen bereid om penningmeester te
worden. Sinds 1987 is ze zowel penning-
meester als begeleider van de soos-
avonden geweest.

Haar man Hendrik ging eveneens mee-
helpen als vrijwilliger. Hij begeleidde on-

der meer de soosavonden en verrichtte allerlei technische klussen. Het echtpaar heeft
samen met de soosleden ook de maaltijden bereid die om de week aan het begin van
de soosavonden door de Vrijbuiters worden georganiseerd. Mevrouw Jansen nam te-
vens de organisatie voor haar rekening van zowel de fietsvakanties in Nederland als de
wintersportreizen. Met haar man ging ze bovendien mee als begeleider. Ook verkende
het stel van tevoren de routes voor de fietsvakanties, waarbij de twee meteen alles tot in
de puntjes regelden. Op die manier was alles goed georganiseerd wanneer eenmaal
de groep deelnemers op  reis ging. Nu het echtpaar al ruim de pensioenleeftijd gepas-
seerd is, werd het tijd om te stoppen met het vrijwilligerswerk voor De Vrijbuiters.

De Vrijbuiters is een vereniging voor (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke
beperking en/of een aandachtstoornis. Voor de leden wordt elke vrijdag een soosavond
in het EJA gebouw aan de Helmersstraat, hoek Elandstraat, georganiseerd met activi-
teiten zoals bingo, disco, sjoelen en darten. Ook worden er ‘buiten’activiteiten georgani-
seerd: bowlen, zwemmen en stadswandelingen. Door zelf de activiteiten en vakanties te
organiseren blijven de kosten voor de leden betaalbaar. Voor informatie over vereniging
De Vrijbuiters kunt u contact opnemen met Wilma de Maat telefoon 070-3631521.

Tafeltenniscursus
SETT/Pingwins groot succes
Donderdag 28 maart is de starterscursus tafeltennis van SETT/Pingwins afgesloten
met een slottoernooi. Maar liefst 12 jongens en meisjes deden mee. De cursus begon
eind januari. Na een aarzelende start is de groep flink gegroeid en bestaat uit zowel
jongens als meisjes. Bijna alle starters zijn inmiddels lid geworden en trainen op
donderdagavond van 18:30-20:00 in de sportzaal van de school O.B.S. Max Velthuijs.

Wil je ook meedoen? Kom dan langs op donderdagavond en neem je sportspullen
mee. Het lidmaatschap voor de rest van het seizoen (april, mei, juni) kost 20 euro.
Het adres is: SETT/Pingwins, Da Costastraat 40. Info: www.ttvsett.nl en www.pingwins.nl

Een dag op de
Home Made Market
Zondag  7 april 2013
Een mooie zonnige dag meegenomen door een van de organisatoren Milan van der
Wel uit een ver land. Zijn mede-organisator Kees Knaap is er blij mee.Eindelijk lente
in het Zeeheldenkwartier: 10 pony’s met kinderen lopen rondjes op het Prins
Hendrikplein.  Kleine kinderen met grote ogen vol verwondering, bravoure en sommi-
gen toch een beetje bang bij mama aan de hand. De grote kinderen zitten vol trots en
willen het liefst alleen op de pony rijden.

Het echtpaar Jansen onving uit handen van
wethouder Karsten Klein (midden) de
stadspenning.

Naam: Anastasia

Status: In een relatie met mijn leven.

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
½ jaar

Studie: International communication ma-
nagement op de Haagse Hogeschool én
Beeldende kunst op de KABK (konink-
lijke academie van beeldende kunsten)
Den Haag.

Passie: Creëren, denken, esthetische
schoonheid in de breedste zin van het
woord (vormgeving composities, gedach-
ten, momenten dat je bewust bent dat je
leeft).

Wat houdt je studie in, en wat wil je er-
mee doen?
1. International communication manage-
ment leert mij Promoten, verkopen en
communicatie. Ik wil in de reclame
branche of in het ‘Branding’ segment voor
bedrijven (het liefst bedrijven die zich met
mode of kunst bezighouden).
2. De studie Beeldende kunst leert mij om
te creëren, te reflecteren, en om het uiterste uit mezelf te halen. Na mijn Bachelors-
diploma aan de KABK wil ik voor een Master en Phd gaan in Parijs of Wenen.
Uiteindelijk wil ik exposeren, lezingen geven en theoretische boeken schrijven
over hedendaagse kunst.
Als ik tussen de twee mag kiezen dan ben ik het liefst kunstenaar.

Waar houd je je naast je werk/school mee bezig?
Anastasia is een liefhebber van literatuur en filosofie. Ook houdt ze van reizen. En
van schrijven over mensen die ze ontmoet en over dingen die gebeuren. Zo heeft
ze drie dagboeken. Een gedachtedagboek (‘als de gedachte bij me opkomt dat
liefde naar aardbeien smaakt dan schrijf ik dat op”), een dagboek over zaken die
werkelijk gebeuren (zoals het  verslag van een afgeluisterd gesprek in een café),
en het laatste dagboek (Het eindprodukt). In het laatste dagboek zijn de leukste
schrijfsels van de twee eerdere boeken verzameld.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Het is een oude buurt en dat spreekt me erg aan (mooie architectuur).
2. Het is rustig, aangenaam en gezellig.
3. Erg makkelijk om je hier thuis te voelen!

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Honden die overal poepen.
2. In vergelijking met bijvoorbeeld Luxemburg is er veel zwerfvuil, in vergelijking
met Frankrijk is het netjes.

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
1. Hogere boetes voor de overlast door hondenpoep
2. Meer bloemen bij bestaande bomen. En meer bloemen waar er gras is.

Aanraadplek/ aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Ik ben nog heerlijk mijn ogen aan het uitkijken naar alle bijzondere winkelstraten,
winkeltjes en eettentjes.

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

Home Made Market is echt homemade. Kraampjes vol zelfgemaakte heerlijkheden.
Lopend langs de kramen zie je de prachtigste cup cakes, gezondste taarten,  smaak-
volle wraps en vegetarische hapjes. Om 12 uur zie je iedereen genieten, heerlijk koffie-
drinken even het zonnetje op de wangen, lekker zoetigheid erbij, ervoor of erna. Home
made of beter gezegd tailor made mode en accesoires bij de kramen en bij de onderne-
mers, zoals bij Normalgetsyounowhere kun je je eigen T-shirt  of schoenen pimpen en
aan het eind van de Prins Hendrikstraat schaf je een van de nieuwe jurken uit de collec-
tie Prêt à Porter by  Annemarie aan. Al slenterend en proevend  langs de kraamhouders
met een mini-tuin, honing, oliën, zeep, brood, gevogelte enz.,  is het al 16:00 uur gewor-
den. Het moment waarop aan de Zeeheldentuin de cheque van 10.000 euro wordt
uitgereikt door de Rabobank.

Is het in de ochtend vanaf tien uur al druk, in de middag kun je bijna niet meer door de
straten lopen, zo vol staat het met mensen. Allemaal afgekomen op de muziek van de
band voor de Brave Hendrik en  Bank of Friendship. Simon loopt rond met bladen met
wijn en bier. De barbecue gaat aan en de terrasjes stromen helemaal vol. Het feest gaat
nog even door tot zes uur. Dit is zoals een evenement hoort te zijn, sfeervol, kwaliteit en
vol met genietende mensen.

Tot de volgende Home Made Market op zondag 1 september 2013!

Foto: Karym Ahmed

door Achou Zhang
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Jongeren werken aan de wijk. Bijna elke laatste zaterdag
 van de maand. ‘Pimp up your Hood’ heet het project. 

Een grote groep bewoners - van jong tot oud - die op gezette tijden door de wijk trekt. Ze
doen klusjes. Ze maken de wijk wat schoner en mooier en wisselen onderwijl de laatste
nieuwtjes uit. Dat is ‘Pimp up your Hood’. Maar zo ver is het nog niet in het Zeehelden-
kwartier. Pimp up your Hood kan nog wel wat jongeren gebruiken. Ouders en volwassen
hebben zich nog niet opgegeven om mee te helpen. Het zijn tot nu toe alleen jongeren
die hun handen uit de mouwen steken. Maar hier komt hopelijk verandering in. Het zou
mooi zijn als ouders, vrijwilligers en of buurtgenoten meedoen. Die oproep doet gebieds-
regisseur Grada Hiddink van Haag Wonen. 

Schoon, heel en veilig
Pimp up your Hood is een project in
samenwerking met BBOZ, St. Zebra,
politie, gemeente Den Haag en Haag
Wonen. Haag Wonen en gemeente
Den Haag zijn opdrachtgever voor het
jongerenproject Pimp up your Hood.
‘Met dit project willen we jongeren in
de leeftijd van 12 tot 14 jaar actief be-
trekken bij het schoon, heel en veilig
houden en hen op die manier meer
betrekken bij de buurt”, zegt Grada.
Door het uitvoeren van activiteiten in

de eigen wijk worden jongeren positief ingezet voor hun eigen woonomgeving. Via een
spaarsysteem worden de jongeren beloond voor hun inzet. De deelnemers verdienen
een dagvergoeding van € 20,-, waarvan 50% wordt gespaard voor een leuke activiteit, 
Het project wordt begeleid door St. Zebra jongerenwerker Tamah, BBOZ-medewerkers
Jean, Bulent, Hoessein en André. Toezichthouder Roderick van Haag Wonen en de
wijkagent van Politie Haaglanden zijn nauw betrokken bij de activiteiten. 

De projectbegeleiders voeren de activiteiten samen met de deelnemers aan het project
Pimp up your Hood uit. Hulp van ouders, vrijwilligers en buurtgenoten is nodig bij di-
verse activiteiten. Hebt u interesse? Wilt u meehelpen aan dit leuke én nuttige project op
een zaterdag? Bel dan met Tamah Manneveld van St. Zebra: 06 43 39 52 30. 

Schapenhok
Zaterdag 30 maart startte ‘Pimp up your
Hood’ 2013. Een groepje jongeren
ging aan de slag op de kinderboerde-
rij in de Westerbaenstraat. Ze hielpen
bij het afbouwen van een schapenhok
en het verplaatsen van bankjes. Op
andere zaterdagen ruimen ze bijvoor-
beeld zwerfvuil op, vegen ze bladeren
en verwijderen ze onkruid. 

Souhaila en Issrae zijn ook van de par-
tij. ‘We doen mee om de straten scho-
ner te maken’, zegt Souhaila. ‘En we krijgen er ook nog geld voor. Dat is dus wel leuk’,
voegt ze eraan toe. De meiden, beiden 13 jaar oud, deden vorig jaar ook mee. Ze vinden
het leuk. Het contact met de andere jongeren is goed, al kunnen de jongens soms wel
wat plagen. Souhaila en Issrae wonen met plezier in het Zeeheldenkwartier. Wat doen
ze op zaterdag als ze niet aan de wijk werken? ‘Uitslapen’, klinkt het in koor. Maar
zaterdag 30 maart werkten ze samen aan een schapenhok. ‘Mijn handen en kleren
worden vies’, lacht Souhaila. ‘En ik moet straks nog naar een verjaardag.’

Het mes snijdt aan meerdere kanten
‘Met het project ‘Pimp up your hood’ snijdt het mes aan meerdere kanten’, licht Grada
Hiddink toe. ‘Het Zeeheldenkwartier wordt mooier en schoner. Jongeren raken op deze
manier meer betrokken bij hun wijk. Ze leren samen te werken. En jong geleerd is oud
gedaan. Bovendien hangen jongeren niet op straat als ze aan het werk zijn. Ze oogsten
dan waardering.’ 

Op 25 mei gaan de jongeren weer aan de slag. Deze keer wordt het binnenterrein
tussen de Roggeveenstraat en de Waldeck Pyrmontkade opgeknapt. Grada nodigt juist
ook volwassenen uit een handje te komen helpen. ‘We kunnen het toch niet alleen aan
jongeren over laten. Zo wordt juist een verkeerd voorbeeld gegeven. Kom dus zaterdag
25 mei om 10 uur naar BBOZ aan de Roggeveenstraat 191 en werk mee. Het is ook nog
eens hartstikke gezellig!’

Struinen in Haagse tuinen

De tuinen zijn op zaterdag 8 en zondag 9
juni  geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.
In de tuinen worden soms extra activitei-
ten georganiseerd, let goed op de infor-
matie hierover in het boekje.

Toegangsbewijzen
Om de tuinen te kunnen bezoeken is vanaf
17 mei 2013 een boekje met adressen
beschikbaar. De boekjes kosten € 4,- en
gelden als toegangsbewijs voor een per-
soon. De verkoopadressen zijn:
- VVV Den Haag, Spui 68 Den Haag.
- Kaatje aan de Rein,

Frederik Hendrikstraat 63 Den Haag.
- Primera De Jongens,

Reinkenstraat 93 Den Haag.
- Primera Bankastraat,

Bankastraat 3a Den Haag.

www.struineninhaagsetuinen.nl

Roofvogelshow en schapen
scheren bij ‘t Beestenspul
Knutselen, weven, spinnen, wilgentenen vlechten: deze en nog veel meer activiteiten
staan op het programma van het schapenscheerfeest bij kinderboerderij ’t Beesten-
spul. Grote attractie is ook dit jaar weer de roofvogelshow. Kom daarom op zondag 9
juni naar de Tivolistraat, want daar gebeurt het.

De deuren van de kinderboerderij gaan om 11.00 uur al open en vlak daarna barst het
feest los. Van 12.00 tot 12.30 uur kunnen de bezoekers genieten van een roofvogelshow
en ze kunnen de hele middag terecht bij de fotostand met roofvogels. Wethouder Rabin
Baldewsingh scheert om 13.30 uur het eerste schaap, waarna de schapenscheerder tot
14.45 uur de andere schapen onder handen neemt en ze snel en vakkundig van hun
wintervacht verlost.

Kinderen kunnen knutselen en lachen om clown Shorty. Ook Huub de Haas is weer
paraat. Op het terrein staan bovendien kramen waar de bezoekers honing kunnen ko-
pen, biologische geitenkaas, eten en drinken en voor het eerst ook olijfolie en andere
lekkernijen in de kraam ‘Tijd van genieten’. Ook zijn er workshops volksschilderen,
wilgentenen vlechten, wol spinnen en weven.

“Het is belangrijk dat de buurt een kinderboerderij heeft, want daar kunnen kinderen
leren om met dieren om te gaan. Die mogelijkheden hebben ze verder niet zo veel in de
stad, terwijl het voor hun ontwikkeling erg belangrijk is”, zegt Ger Schutter, voorzitter van
het bestuur van ’t Beestenspul. “Daarom blijven we de boerderij constant vernieuwen,
zodat deze voor iedereen aantrekkelijk blijft.”

Nieuw bij de kinderboerderij zijn de drie platanen die wethouder Marjolein de Jong in
april in de wei heeft geplant. Zo krijgen de dieren in de zomer wat schaduw. “Ook hebben
we de schapenstal in de wei vernieuwd; die is open en daardoor kunnen de dieren er
gemakkelijk in en uit. En we gaan vogelhuisjes aan de muren hangen”, aldus Ger Schut-
ter. “Een andere ontwikkeling is dat we van plan zijn een zogeheten Wecycle-punt in te
richten bij de kinderboerderij.” Daarover in de volgende Elandkrant meer. “We kunnen
ook altijd vrijwilligers gebruiken”, besluit Ger Schutter. “Die kunnen zich bij de BBOZ
aanmelden.”

De ingang van de kinderboerderij is aan de Tivolistraat. Het Beestenspul is op maandag
open van 9.00 tot 16.00 uur en op alle andere dagen van 9 tot 17.00 uur. Het telefoon-
nummer van het Beestenspul is 3562918 en de BBOZ (exploitant van de kinderboerde-
rij) is bereikbaar onder nummer 3615990 of info@bboz.nl.

‘We doen mee om straten schoner te maken’

Pimp up your Hood

Foto: Ton Groenendijk

Foto: Ton Groenendijk

Vredespaleis het decor van
‘De Vredesloop’
Zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, wordt op een parcours
rond het Vredespaleis, een éénmalig hardloopevenement ‘De Vredesloop’ gehouden.
De Vredesloop is voor jong en oud, voor ervaren lopers en beginners. De loop is een
onderdeel van het programma ter viering van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis.

Deelnemers kunnen kiezen uit vier af-
standen: 1,5 en 2,5 kilometer (voor kin-
deren) en 5 en 10 kilometer. Aan elke
afstand kunnen 3000 deelnemers
meedoen. Op zaterdag 21 september
kunnen in totaal dus 12.000 lopers van
start gaan tijdens deze bijzondere loop
voor de vrede. De inschrijving voor ‘De
Vredesloop’ Den Haag is geopend en
kan via de website:
www.vredesloopdenhaag.nl

8 en 9 juni open tuinen weekend in Den Haag

Ruim 30 Haagse tuineigenaren openen hun deuren voor het publiek om u mee te laten
genieten van hun tuin. Net als de andere edities zijn er weer een paar verassende
nieuwe tuinen, maar ook oude bekenden doen dit jaar  weer mee, waaronder tuinen
in de Van Speijkstraat en de Helmersstraat. Ook het Vredespaleis doet weer mee.

Wethouder Marjolein de Jong plantte samen met de kinderen 3 platanen bij Het Beestenpul.

Foto: Valerie Kuypers



Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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

De Heldenhoek

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

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

Maaltijd 55+

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.30 tot 10.30 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.
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Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand

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

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

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

Kosten: € 10.- per maand

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

In De Heldenhoek
 dinsdagmiddag

7 en 21 mei
4 en 18 juni

Aanvang 13.00 uurActiviteiten 2013

Vrijdag 31 mei
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

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

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

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

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

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

Yoga

Schrijf uw
eigen levensverhaal
Altijd al uw eigen levensverhaal op papier willen zetten? Zebra Wel-
zijn organiseert vanaf begin september 2013 wederom een cursus
‘Schrijf u eigen levensverhaal’ in De Heldenhoek. Het gaat om acht
bijeenkomsten van twee uur. Eén keer in de 2 weken. Een vervolg
hiervan is ook mogelijk.

Interesse?
Kom naar één van de gratis introductiebijeenkomsten op woensdag
12 juni of 19 juni. Deze bijeenkomsten zijn van 10.30 tot 12.00 uur en
vinden plaats in De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Meer weten?
Bel of mail: 06 - 27 25 09 05, annemiektreep@hotmail.com

Voorlichting
over gemeentelijke
voorzieningen
Op dinsdag 7 mei a.s. is er van 14.30 tot 16.00 uur een voorlichtings-
bijeenkomst van de gemeente over voorzieningen vanuit de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Het Schakelpunt, Burge-
meester Patijnlaan 1900. De toegang is kosteloos.

Er wordt o.a. informatie gegeven over woningaanpassingen, de taxi-
bus, scootmobielen, huishoudelijke hulp enz. Er wordt ook hulp ge-
boden bij het indienen van aanvragen. Voor deelname kunt u zich tot
3 mei aanmelden bij Het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

Zorgt u voor iemand?
Wanneer u voor iemand zorgt, dus mantelzorger bent, dan kan het
fijn zijn om er een keer met een maatschappelijk werker over te
praten, vooral als de zorg voor u belastend is.

Tijdens een gesprek is er aandacht voor u en kan er gekeken worden
naar mogelijkheden, die u als mantelzorger kunnen ondersteunen.
Welzijnsorganisatie Zebra-Xtra biedt dit kosteloos aan. Wilt u gebruik
maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bellen met tel. 205 22 22 en
vragen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Lezing “De oostenwind
waait naar het westen”
Op de Koempoelan van woensdag 8 mei a.s. geeft de heer Henk Mak
van Dijk een lezing over de invloed van Indische muziek op westerse
componisten. De lezing wordt geïllustreerd met geluidsvoorbeelden,
zang, piano en fraaie foto’s uit “Tempo Doeloe”.

De lezing is van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden in Het Klok-
huis, Celebesstraat 4, telefoon 350 35 11. De entreeprijs is € 3,50,
inclusief een kopje thee of koffie. Ook zijn er heerlijke Indische hapjes
verkrijgbaar.

Voorlichting
over hulpmiddelen
Op donderdag 16 mei a.s. is er van 14.30 tot 16.30 uur een
voorlichtingsbijeenkomst over hulpmiddelen in Het Schakelpunt,
Burgemeester Patijnlaan 1900.

De voorlichting wordt gegeven door medewerkers van de Vegro. Er
worden allerhande handige hulpmiddelen gepresenteerd. Ook wor-
den een sta-op stoel, rollators en scootmobiel gedemonstreerd. Ook
staat er een gratis controlebeurt van rollators op het programma.De
toegang is kosteloos.Voor deelname kunt u zich tot 14 mei aanmel-
den bij Het Klokhuis, telefoon 350 35 11.

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.

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.


