Regiodeal voor Zuidwest

Succes voor Den Haag Zuidwest: Het initiatief van drie maanden geleden waarmee stadsbestuurders, ambtenaren, ondernemers en bewoners samen hoofdlijnen bedachten om dit gebied te versterken -de regiodeal- is gehonoreerd door het
kabinet. Dat stelt 7,5 miljoen beschikbaar. De gemeente voegt daar minstens hetzelfde bedrag aan toe. Het traject om tot
concrete plannen te komen is inmiddels gestart.
Op 28 november jl. kwamen zo’n 120 bewoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van instellingen bijeen met wethouder sociale zaken, armoedebestrijding en
maatschappelijke opvang Van Alphen.
Doel was dat de bewoners elkaar en de
professionals zouden leren kennen, want
“de bewoners zijn het startpunt, zonder
hen geen Zuidwest”, gaf de wethouder aan.
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Berichten van de bestuurstafel
Het is bijna 2019, de tijd gaat snel. Wij Voor iedereen hele fijne kerstdagen, een
kijken trots terug op een jaar waarin de goed uiteinde en vooral een heel gezond
vrijwilligers weer druk bezig zijn geweest. 2019.
Zij zijn het die onze wijk mooi en leefbaar
houden en kunnen niet genoeg bedankt Jos Muller-Rietveld,
worden voor hun inzet.
Voorzitter Wijkplatform Morgenstond

Buurtwacht zoekt vrouwen
uit Morgenstond
Op 28, 29 en 30 december tussen 16.00
en 19.00 uur is er gelegenheid om met
vrouwen/buurtbewoonsters vanaf de
Bentelostraat 53 door de wijk te wandelen om samen met elkaar te kijken
naar de veiligheid.

vergroot door in de buurt de jeugd aan te
moedigen bij goed gedrag of aan te spreken op verkeerd gedrag. Voor een warm
kopje koffie/ thee word gezorgd en na
afloop van de wandeling wordt tijdens een
gezamenlijk diner een evaluatie gehouden.

De organisator, Welzijnsstichting MOOI,
werkt hiervoor samen met het BIT, de
politie en de gemeente. Samen met de
vrouwen uit de wijk wordt de veiligheid

Voor aanmelding of informatie kunt u
contact opnemen met Yamina Akachar,
Tel 06-55140993. Mail: y.akachar@
mooiwelzijn.nl

Feestelijk ontmoeten
Op donderdag 20 december organiseert de winkeliersvereniging Leyweg het Winterwonderland op het marktplein (voormalig V&D plein) voor omwonenden.
Bezoekers kunnen daar tussen 16.00 en 19.00 uur elkaar ontmoeten onder het genot
van een drankje en hapje.

in de aanpak van de wijk in plaats van
losse projecten.
Ook werd duidelijk dat er behoefte is
aan een locatie in de wijken waar men
elkaar kan ontmoeten. Door bijvoorbeeld
fietslessen voor statushouders en computerlessen voor ouderen op dezelfde
plek te geven, kan men meer met elkaar
in contact komen. Vooral voor ouderen
is het belangrijk dat de locatie dichtbij in
De aanwezige bewoners hebben zich de wijk is. De jongeren willen graag eigen
uitgesproken voor meer samenwerking ruimte om onder elkaar te zijn.

Het doel van deze training is om de weerbaarheid, de veiligheid en het gevoel van
veiligheid van 55-plussers te vergroten,
zodat ze zich thuis veilig voelen en met
een onbezorgd gevoel de deur uit gaan.

Colofon
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Larissa en Ranya, leerlingen uit groep 8,
schrijven enthousiast over hun school
de Haagse Beek.

Voor de schoolkrant heeft Larissa een
leuk verhaaltje geschreven. Hierin laat
ze aan de lezers weten dat de school in
2017 verhuisd is van het Paddenpad in
Kijkduin naar de Bentelostraat in Den
Haag. “Vroeger in de zomer waren we
vlakbij de duinen en konden dan naar het
strand. Nu gaan we naar het Zuiderpark.
Het is een fijne school, want we krijgen
kookles.” De boodschappen voor die les
halen ze in het winkelcentrum Leyweg.
Deze school is volgens Larissa echt een rekenen, taal, spelling en woordenschat”. “Ik hou van de Haagse Beek. Het is mijn
aanrader voor iedereen.
De klassen zijn klein, “want dan kunnen lievelingsschool en je kan er van alles
de docenten en stagiaires meer aandacht doen.”
Ranya legt uit dat de Haagse Beek een geven aan de kinderen”. Ranya vindt dat
speciale school is voor kinderen die ex- de school in een gezellige buurt met leuke Larissa en Ranya
tra hulp nodig hebben “met dingen zoals mensen staat.
(in samenwerking met Caroline Roeters)

Het Themahuis

De deelnemers leren gevaar te herkennen
en leren hoe ze in bepaalde situaties hun
eigen kwaliteiten in kunnen zetten. Zij zullen ervaren wat hun eigen kracht is. Deze
training is te volgen door alle senioren,
met of zonder handicap.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door hun naam en voorkeursdatum te mailen naar info@wijkplatform
morgenstond.nl.

Uw kerstfoto levert
misschien 25 euro op!
Wanneer u door de wijk loopt, ziet u
misschien mooi versierde huizen, tuinen en balkons in kerstsfeer. Wanneer
u hiervan een digitale foto maakt en
dit opstuurt naar het mailadres van de
redactie, maakt u kans op een VVV cadeaubon van 25 euro!

Jeannot Kant

Vroeger in de duinen, nu
bij het Zuiderpark

Weerbaarheidstraining senioren
Het wijkplatform Morgenstond organiseert op 11 en 25 januari en 1 februari
2019 in het Ontmoetingscentrum Morgenstond een weerbaarheidstraining
voor 55+ers.

Er zijn geen concrete afspraken op deze
bijeenkomst gemaakt, vertelt Jos Muller
die namens het wijkplatform Morgenstond
aanwezig was. Wel is duidelijk geworden
dat het beschikbare geld de komende vier
jaar zal worden ingezet voor maatregelen
gericht op de sociale opbouw, leefbaarheid
en veiligheid. De verwachting is dat er in
de loop van januari concretere uitwerkingen van diverse ideeën zullen zijn.

wijkpagina in februari 2019 bekend gemaakt. Uiteraard hebben de inzenders
dan vooraf al bericht van ons ontvangen
over de uitslag.
U mag ook gerust een oude digitale foto
opsturen. Als hij maar in Morgenstond is
gemaakt. Een “huiselijk” plaatje mag ook.
Uw foto kunt u uiterlijk tot 2 januari 2019
Stuur uw foto met uw naam naar redactie opsturen. Veel succes!
morgenstondnieuws@gmail.com.
De winnaar wordt op onze eerstvolgende Rick Baron

Simone van Harrewijn heeft het er maar
druk mee. Ze weet ieder seizoen weer
een prachtig balkon tevoorschijn te
toveren.

Zo prijken er in het voorjaar narcissen,
elfjes en kaboutertjes. In de zomer is het
er leuk versierd met zonnige attributen,
terwijl er met de herfst levensgrote paddenstoelen voor het raam hangen. Met
Sinterklaas had ze groots uitgepakt met
poppen en een groot spandoek. “Allemaal
op Marktplaats gescoord”, zegt ze trots.
Susanne versiert haar balkon al een jaar
of tien, zelfs als kind al. Momenteel is
haar balkon helemaal in kerstsfeer. Het
is zeker weer mooi geworden daar aan de
Meppelweg bij theater Dakota.
Anita Bussem

Het Wijkplatform Morgenstond
en Ontmoetingscentrum Morgenstond
houden gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie
op donderdag 10 januari 2019
van 15.30 tot 18.00 uur.
Iedereen is van harte welkom
op het 1e Eeldepad 3a.

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

