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Politie Haaglanden organiseert
voorlichtingsavond over
woninginbraken in het
Zeeheldenkwartier
Politie Haaglanden organiseert een voorlichtingsavond op donderdagavond 16 december aanstaande over woninginbraken. De inbraakpreventieavond vindt plaats in
wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88.
De voorlichting begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Bewoners van het Zeeheldenkwartier kunnen vragen stellen over woninginbraken. Hoe kan je je woning het best beveiligen tegen het dievengilde.
Tevens zullen er goedgekeurde sloten te zien zijn. Ook zal er gesproken worden over
Oud en Nieuw hoe de politie hiermee omgaat en een beroep doet op de ogen en oren
van onze wijkbewoners. Toegang is gratis en iedereen is welkom.
Hans Plat, Inspecteur van politie Haaglanden, Bureau Karnebeek.

Het bestuur
van bewonersorganisatie
De Groene Eland,
de medewerkers van
de Groene Elandwinkel en
de redactie van de Elandkrant
wensen alle inwoners
van het Zeeheldenkwartier
fijne feestdagen en
een goed en gezond 2011.

De Van Speijkstraat op 3 december. Het begin van een koude en sneeuwrijke winter?
In september meldde MeteoVista/Weeronline: We kunnen komende winter wederom rekenen
op veel neerslag. De kans op sneeuw, natte sneeuw of regen is bovengemiddeld hoog.
De vooruitzichten zijn gebaseerd op basis van de waargenomen en verwachte ontwikkeling van
La Nina. Volgens de meteorologen van Weeronline zijn er twee scenario’s denkbaar: een
winter met normale temperaturen en veel sneeuw of een zachtere winter met natte sneeuw of
regen. De verwachting is mede gebaseerd op het tweegevecht tussen El Nina en tegenhanger
El Nino. Is de straalstroom komende winter gericht op zuidelijker streken dan ons land, en dus
zwakker, dan bereikt de lucht ons via een omweg over land en valt de neerslag als (veel)
sneeuw. Volgens Meteoconsult is de kans op een winter als 2009/2010 70%.

Open dag
De Tempel

Ben jij een creatieve grafisch vormgever
en woon je in het Zeeheldenkwartier? Wil
jij een bijdrage leveren aan het Zeeheldenfestival 2011? Dan zoeken wij jou!
Voor het ontwerp van onder andere de
website, posters en het programmaboekje
zoeken wij een grafisch vormgever. Het
liefst iemand die in het Zeeheldenkwartier
woont. Het is een leuke en dankbare taak
om een creatieve bijdrage te leveren aan
het festival. Het thema dit jaar is ‘zeemansverhalen’en het is de bedoeling dit
losjes te verwerken in de vormgeving.

Programmacommissie
Zeeheldenfestival zoekt optredens!
Kan jij zingen, dichten, dansen of acteren? Zit je in een band? Ben je beschikbaar
tijdens het Zeeheldenfestival, dat van 22 t/m 26 juni 2011 wordt gehouden?
Stuur dan vóór 15 februari 2011 een demo en biografie naar:
Zeeheldenfestival
T.a.v. Programmacommissie
Elandstraat 88a, 2513 GV Den Haag.
Meer informatie over het Zeeheldenfestival is te vinden op: www.zeeheldenfestival.nl

Uitnodiging
nieuwjaarsreceptie
De Groene Eland
Op donderdag 20 januari, in het Zeeheldentheater, Trompstraat 342, van 16.00
uur tot 18.00 uur, organiseert Bewonersorganisatie De Groene Eland haar
Nieuwjaarsreceptie. Voor deze receptie worden alle relaties van de Bewonersorganisatie uitgenodigd, daaronder zijn gemeenteraadsleden, B&W, politie, zusterorganisaties uit andere wijken, schoolbesturen, en vele, vele anderen. Ook actieve vrijwilligers en deelnemers van de werkgroepen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Het Bestuur wil graag Bewoners uit het Zeeheldenkwartier verwelkomen om op die
wijze nader met elkaar kennis te kunnen maken. Iedere bewoner van onze wijk is
welkom op deze receptie. W ilt u ook graag naar deze receptie komen, dan vragen
wij u wel om dit ons even te laten weten. Dus, u bent van harte welkom, maar uw
komst wel graag aanmelden voor 31 december bij de Wijkwinkel van De Groene
Eland, telefonisch 070 3560410 of per e-mail secretariaat@groene-eland.nl. W ij
hopen u te mogen begroeten op 20 januari, in het Zeeheldentheater, vanaf 16.00 uur!
Bestuur De Groene Eland

Gezocht:
vormgever(s)

In de laatste weken van 2010 wordt er
hard gewerkt om de afdeling Archeologie in z’n geheel in de Tempel te krijgen.
Er waren wat tegenvallers met lekkages,
vergunningen, electriciteit en trage leveringen van verschillende benodigdheden.
Maar het eind is nu echt in zicht!
De officiële datum voor de opening is inmiddels gepland: de opening is op vrijdag
28 januari 2011. Op zaterdag 29 januari is
er een open dag voor de buurtbewoners.
U bent dan van harte welkom tussen 12.00
en 16.00 uur. De archeologen geven dan
een toelichting op hun werkzaamheden en
rondleidingen in de Tempel. Daarnaast zijn
er nog wat bijzondere dingen te zien.
Op de foto ziet u vast iets van de prachtig
opgeknapte binnenkant: de glas in loodramen en een deel van de trap.
Corien Bakker, stadsarcheoloog.

Inhoud o.a.
2 Herinrichting Noordwal-Veenkade.
3 Op naar jubileumjaar 2011:
De Groene Eland wordt 40!

4 Diemensie biedt kleinschalige
bedrijven huisvesting.

Heb je interesse in deze eervolle opdracht? Stuur dan een mail naar secretariaat@groene-eland.nl, met als onderwerp ‘vormgeving Zeeheldenfestival 2011’.
Vermeld in je mail je naam, adres en telefoonnummer. In januari word je uitgenodigd voor een collectieve briefing aan kandidaatvormgevers.
Zie voor meer informatie pagina 4.

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

Posthoorn
niet ontvangen?

Herinrichting
Noordwal-Veenkade

Naar aanleiding van de klachten van De Groene Eland over de slechte
bezorging van de Posthoorn heeft de uitgever een aantal acties
ondernomen. Een en ander zou inmiddels bij u moeten hebben geleid tot het wekelijks ontvangen van de Posthoorn. Mocht dat niet
het geval zijn, dan kunt u hierover een klacht indienen via de email:
bezorgklachten@whm.wegener.nl, telefonisch: 0900-4245726 of via
internet: www.deweekkrant.nl/verspreidklachten .

De gemeente gaat de Noordwal-Veenkade, tussen de Paleistuiningang en de Torenstraat opnieuw inrichten. De gracht gaat na 80
jaar weer open en de brug in de Torenstraat wordt vervangen. Het
korte gedeelte van de Veenkade is inmiddels afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Onder het nieuwe grachtdeel komt een volautomatische autoberging.

De uitgever heeft inmiddels de klacht over de bezorging bij het
verspreidbedrijf uitgezet. Ook is de uitgever een onderzoek begonnen
in de Elandstraat. Komende tijd zullen ook bewoners van andere straten worden gebeld over het al dan niet ontvangen van de Posthoorn.
Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,
2513 GV Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is geopend: van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 070-3560410.
Website: www.groene-eland.nl
e-mail: info@groene-eland.nl

Mocht u de Posthoorn niet ontvangen hebben, maar wel de inhoud
van de krant willen inzien, kijk dan op: www.deposthoorn.nl . En wanneer u alleen kennis wilt nemen van de Gemeenteberichten:
www.gemeentedenhaag.nl/gemeenteberichten. U kunt de Posthoorn ook
gratis halen bij Sigarenmagazijn Leemheer, Prins Hendrikstraat 74.
Vindt u pakken Posthoorns bij de papierbak of elders in de wijk; kijk dan
of er een wit blaadje op de voorkant tussen zit: Hierop staat het wijknummer en het nummer van de bezorger. Deze nummers kunt u samen
met de plek waar de kranten liggen, doorgeven via de klachtenlijnen.

www.overheid.nl
Deze website is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt. In verschillende onderdelen van overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties.

De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, buurtcultuur, wonen en werken.

Op de site Overheid.nl vindt u wet- en regelgeving; officiële bekendmakingen; lokale regelingen, -bekendmakingen en -vergunningen;
overheidsproducten en diensten en de gegevens van de diverse
overheidsorganisaties. De overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij het onderdeel wordt onder de knop ‘Help’
informatie gegeven over de bron van de gegevens. Daar wordt u ook
ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

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

Vuurwerk en
Kerstbomen opruimen
levert prijzen op!

Bewonersorganisatie

Colofon
Redactie adres
Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410

Door - samen met uw (klein)kinderen - mee te doen aan de ‘Vuurwerk en Kerstbomen-actie’ helpt u mee uw eigen straat weer netjes te krijgen! Jonge Hagenaars kunnen sparen voor een mooie
beloning door na de feestdagen de straat op te gaan om afgedankte
kerstbomen en vuurwerkresten te verzamelen. De opruimers kunnen op 29 en 30 december en van 2 t/m 7 januari terecht bij achttien
inzamelpunten in de stad.

De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.

Hoe werkt het?
Lever tijdens de actie kerstbomen
of vuurwerkresten in bij één van
de inleverpunten. Uw kind krijgt
dan een kaartje met een unieke
code. Vul deze code in op
www.crownies.nl. Met de gespaarde punten (Crownies) kunnen de kinderen allerlei leuke beloningen bestellen. Hoe meer de
kinderen inleveren, hoe meer
kans ze maken op de hoofdprijzen! Tussen de codekaartjes is
een aantal ‘gouden codes’ verstopt. Met een beetje geluk levert het opruimen ook nog een super
prijs op, zoals een Playstation 3, een compleet gesigneerde ADO Den
Haag-outfit of met drie vriendjes schaatsen en lekker eten. Meer informatie over prijzen, hoofdprijzen etc. vanaf 15 december op de site:
www.crownies.nl.

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Marius Kolff - voorzitter
Ludo Geukers - secretaris
David Schiethart - penningmeester
Erik Pardon

Waar kan ik terecht?
Zakken om het vuurwerkafval in te verzamelen kunt u vanaf 29 december ophalen bij de inleverpunten. In het Zeeheldenkwartier is dat op
het Prins Hendrikplein. Iedereen kan daar in ruil voor een coupon met
inlogcode, op 29 en 30 december en van zondag 2 t/m vrijdag 7 januari 2011, volle vuurwerkafvalzakken en kerstbomen inleveren.

e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl
Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op
internet: www.zeeheldenkwartier.nl

Aan dit nummer werkten mee
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)
Cora Walthaus (vormgeving)
De volgende Elandkrant
verschijnt: 31 januari 2011
Kopijdeadline:13 januari
Oplage: 6700 exemplaren

Marlène van Noort
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het
recht om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen.
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Hieronder kunt u zien hoe de Oude Singelgracht na de herinrichting wordt,
zonder de drie geplande terrasboten.

Inlevertijden Prins Hendrikplein
Woensdag 29 en donderdag 30 december:
Zondag 2 januari
Maandag 3 en dinsdag 4 januari
W oensdag 5 januari
Donderdag 6 en vrijdag 7 januari

11:00
12:00
15:00
12:00
15:00

– 16:00 uur
– 17:00 uur
– 17:00 uur
– 17:00 uur
– 17:00 uur

Parkeerplaatsen
Een onderdeel van het verkeerscirculatieplan is het terugbrengen van
de Oude Singelgracht op de Noordwal-Veenkade. Er verdwijnen zo’n
56 parkeerplaatsen en in de omgeving nog meer. Om deze reden
heeft het College besloten om een Volautomatische Autoberging (VAB)
te realiseren. De VAB heeft 160 parkeerplaatsen, dat levert 104 nieuwe
parkeerplaatsen op. De automobilist rijdt zijn auto in het entreehuisje,
stapt uit en de auto wordt in 20 seconden (volgende de gemeente Den
Haag) automatisch in de ondergrondse garage gestald. De nieuwe parkeerplaatsen zijn bestemd voor abonnementhouders onder bewoners,
ondernemers en werknemers uit de omgeving. Op straat ontstaan daardoor meer parkeerplekken voor bezoekers van de binnenstad.
Planning
De Gemeenteraad heeft de plannen op 14 januari 2010 vastgesteld. De bouw van de VAB start eind 2011. Voordat de aanleg van de
VAB start worden diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Met als doel: zorgen dat de route Noordwal - Prinsessewal en de
route Noordwal - Prinsestraat tijdens de bouw voor alle verkeer grotendeels open kan blijven. Tevens heeft de gemeente de huidige situatie van de panden rondom het toekomstige bouwterrein op laten
nemen door het Ingenieursbureau Fugro. De resultaten van de nulsituatie worden vervolgens bij een notaris gedeponeerd. De bedoeling is dat begin 2014 de bouw gereed is en dat medio 2014 de
parkeergarage in gebruik genomen gaat worden.
Bewoners hebben vraagtekens
Buiten het politieke aspect, namelijk de vraag of de investering van ruim
2 miljoen euro voor een parkeergarage in tijden van recessie verantwoord is, zijn er de volgende vragen die nog niet beantwoord zijn:
- Hoe is de berekening van de breedte van de weg op de Veenkade
gemaakt? Indien het water even breed en in het verlengde van het
lange stuk Veenkade moet lopen, lijkt er ruimtegebrek te komen.
- In plaats van terrassen langs de kade komen er hoogstwaarschijnlijk 3 terrasboten te liggen. Voor de huizen van de Veenkade langs
komt een duiker te liggen zodat het water kan blijven circuleren.
Maar met de combinatie duiker en terrasboten kan de Ooievaart er
niet meer langs, Hoe wordt dit opgelost?
- Gaat de bouw in veengrond niet voor groot gevaar van verzakkingen
van omliggende woningen zorgen? Is daar voldoende controle op?
Bij de rioleringsopdracht in de Helmerstraat is dit niet gebeurd met
als resultaat dat 17 huizen schade opliepen door verzakkingen.
- In tegenstelling van de gemelde 20 seconden duurt het enkele minuten voordat een auto in of uit de automatische parkeerberging is.
In spitstijden zal dit een flinke rij wachtende auto’s opleveren, waardoor de file van links afslaand verkeer vanuit de Vondelstraat alleen
nog maar langer wordt. Hierdoor kan een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Hoe gaat dit voorkomen worden?
- De parkeerberging is niet bedoeld voor de bezoekers van de stad.
Die zullen dus in de nabije omgeving gaan parkeren, waar ze nu
nog terecht kunnen op de bovengrondse parkeerplaatsen op het
korte stuk Veenkade/Noordwal. Gevolg: een nog hogere parkeerdruk voor bewoners in dit stukje Zeeheldenkwartier. Bewoners worden zo wel gedwongen om een duur abonnement te nemen in deze
nieuwe parkeergarage!
- Hoe wordt de conflicterende situatie opgelost tussen het verkeer
dat van de Toussaintkade komt richting Prinsessewal en het verkeer dat van de Prinsessewal komt en in de VAB wil parkeren op de
Veenkade, maar ook voor de pollers moet wachten.
- Hoe wordt de ongelijkheid opgeheven tussen mensen met een
parkeervergunning op de Toussaintkade/Prinsessewal en mensen
met een parkeervergunning(abonnement) voor de VAB? De eerstgenoemden kunnen alleen richting Prinsessewal en Prinsestraat
terwijl laatstgenoemden immers alle kanten uit kunnen: Bilderdijkstraat, Veenkade, Torenstraat, Noordwal, enz. Hierbij een suggestie: Hef de in/uitgang van de VAB op de Veenkade op. Of sta het
gebruik ervan uitsluitend toe in geval van calamiteiten. Dan zijn er geen
terrasboten nodig en wordt de kade ook weer de oorspronkelijk geplande nostalgische voetgangerszone met terrassen aan water.

Elandkrant

Op naar jubileumjaar 2011: De Groene Eland wordt 40!
Vorig jaar werd het Zeeheldenkwartier
geconfronteerd het een ongelukkige besluit van de gemeente waardoor in alle
omliggende wijken ‘s avond betaald parkeren was ingevoerd. Dit leidde tot de
hoogst onwenselijke situatie dat de eigen bewoners ‘s avonds hun auto’s in de
wijk niet meer kwijt konden. We startten
in december 2009 een actie met gele hangers en posters en kregen uiteindelijk
gehoor: op 1 maart 2010 werd de situatie min of meer rechtgetrokken door een
‘tijdelijke’ oplossing. In 2011 zullen we wel
alert moeten zijn op de definitieve uitvoering van het beleid met betaald parkeren.

Kort voor de gemeentelijke verkiezingen
organiseerde De Groene Eland in februari
een overstelpend druk bezocht politiek
debat. Bewoners konden direct met politici spreken, vragen stellen en in discussie gaan. Wij denken aan een vervolgdebat
om te zien of de politici hun beloften wel
zijn nagekomen (of nog gaan doen), maar
het kan zijn dat we dit pas halverwege de
zittingstermijn van de gemeenteraad gaan
doen.

In 2010 startte de bodemsanering van de
vervuilde grond rondom het Anna Paulownaplein tot aan de Kortenaerkade.

Met HaagW onen kwamen we overeen dat
het binnenterrein tussen de Roggeveenstraat en de W aldeck-Pyrmontkade niet
gebruikt gaat worden als parkeerterrein.
Bodemsanering op het Anna Paulownaplein.

Wethouder Peter Smit (midden) en Marius
Kolff van De Groene Eland (rechts) onthullen
een bord met de gewijzigde parkeertijden.

De door de gemeente in het Zeeheldenkwartier gestarte ‘pilot’ Bewonersparticipatie werd afgerond. Of deze ‘pilot’ echt
tot meer betrokkenheid van bewoners
heeft geleid dan we al hadden blijft de
vraag. De nadruk lag in de ‘pilot’ vooral op
veiligheid. Graffiti wordt actiever bestreden.
Structureel overleg heeft plaats binnen
UVO (Uitvoeringsoverleg) tussen De Groene Eland en gemeente, politie en andere
organisaties.
In januari organiseerde De Groene Eland
een Nieuwjaarsreceptie voor politici, wethouders, gemeenteambtenaren, organisaties in de wijk, zusterorganisaties uit
andere wijken en actieve vrijwilligers. Bij
deze receptie werden drie vrijwilligers van
De Groene Eland door de gemeente onderscheiden vanwege hun jarenlange activiteiten voor de wijk. uit handen van wethouder Rabin Baldewsingh ontvingen Ger
van Oeveren (wijkwinkel), Cora W althaus
(Elandkrant, websites, digitale muurkrant)
en ondergetekende de Stadsspeld van de
Gemeente Den Haag. De receptie zal ook
in 2011 weer worden georganiseerd en is
niet meer alleen toegankelijk voor speciale genodigden, maar voor alle bewoners van het Zeeheldenkwartier. Elders in
deze krant is een uitnodiging opgenomen.
Alle actieve vrijwilligers en deelnemers van
de werkgroepen van De Groene Eland
ontvangen in ieder geval ook een persoonlijke uitnodiging.
Problemen sinds de invoering van het
Verkeerscirculatieplan (VCP) zijn er nog
steeds omdat de beloofde flankerende
maatregelen niet tot uitvoer zijn gekomen.
Veel straten in het Zeeheldenkwartier zijn
beduidend drukker geworden omdat automobilisten de nauwere straten van de
rond het centrum liggende wijken gebruiken om op hun bestemming te komen. W ij
vinden dit een ongewenste ontwikkeling
en willen nog steeds dat daar door de gemeente iets aan moet worden gedaan.

Parkeerplaatsen
per direct te huur
Omgeving:
Mauritskade - Piet Hein Plein
Overdekte- en buitenplaatsen
op afgesloten binnenterrein
24 x 7 bereikbaar.
Huurprijzen vanaf 80 euro
per maand, jaarcontract.
trompparking@gmail.com

Het pand waar De Groene Eland kantoor
houdt moest worden verbouwd en dat
leidde tot een verhuizing naar een prachtige ruimte van HaagWonen aan de Elandstraat, die wij onder zeer gunstige voorwaarden van hen mochten huren. Hoewel
zowel bij de verhuizing er naartoe als terug er grote problemen waren rondom
internet, telefonie, bekabeling, en dergelijke zaken (die u allemaal vast wel bekend
voorkomen) hebben de ondersteuners van
De Groene Eland hun schouders er onder
gezet om de werkzaamheden zo goed
mogelijk voort te zetten. Ik wil Liesbeth
Snoep, Marjon Rijnders en alle anderen
complimenteren met hun geduld en grote
inzet: naar buiten toe merkte men nauwelijks iets van de problemen.
Het Bestemmingsplan van de gemeente
voor het Zeeheldenkwartier bleek zoveel
fouten te bevatten dat er een nieuw plan
moest komen. Gedurende 2010 heeft de
wethouder een bijeenkomst voor de wijkbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden georganiseerd waarop
iedereen commentaar kon leveren. Pas
daarna is de wethouder verder gaan werken aan een nieuw bestemmingsplan
waarvan we de eerste resultaten in 2011
mogen verwachten.
Er vonden ook dit jaar weer vele gesubsidieerde straatfeesten plaats. Elke straat
kan een feest organiseren. Het zijn altijd
succesvolle feesten, zelfs als het weer
eens niet mee zit, en ze bevorderen telkens weer banden tussen de buren. Eigenlijk liggen de straatfeesten aan de basis van de samenhang tussen alle mensen in de gehele wijk. Laten we hopen dat
deze subsidies niet in de bezuinigingsdrift
ten onder gaan!

Het straatfeest in de Bilderdijkstraat werd dit
jaar voor de 7e keer georganiseerd.

De acties in 2009 om de bomen aan de
Veenkade te behouden hadden helaas
geen succes en begin 2010 werd gestart
met het aanleggen van nieuwe kademuren en moesten de bomen geveld worden.
Aan de Veenkade speelt nog steeds de
aanleg van de ondergrondse parkeergarage waar omwonenden lang niet allemaal
gelukkig mee zijn. Dit zal in 2011 zeker nog
een vervolg krijgen. De vergunningen ervoor zijn immers nog niet afgegeven.
Gedurende het jaar werd De Tempel verbouwd tot een geweldige ruimte waar de
Dienst Archeologie van de gemeente in is
getrokken. De Groene Eland was heel blij
met deze stap, want de discotheek die in
dat gebouw was gehuisvest heeft jarenlang voor veel overlast gezorgd bij de omwonenden.

Van de werkgroepen van De Groene Eland
zette zich de grote werkgroep Leefbaarheid
en Horeca actief in op vele onderwerpen.
Zij houden ‘wijkschouwen’, dat zijn wandelingen door gedeelten van de wijk, en
zitten bovenop vergunningen, verkeersproblematiek en andere zaken die prettig
wonen in het Zeeheldenkwartier kunnen
bevorderen.
Het Zeeheldenfestival dat met ruim 120
vrijwilligers in elkaar wordt gezet en gedurende vijf dagen elke zomer plaatsvindt op
het Prins Hendrikplein is een evenement
om de betrokkenheid tussen bewoners
onderling een plekje te geven.

Vorderingen worden gemaakt met de historische publicatie over het Zeeheldenkwartier. We hopen dat dit boek eind 2011
kan verschij nen. Onder meer het
Gemeentearchief is heel blij met deze activiteit. “Over de mooiste wijk van Den
Haag,” aldus het Gemeentearchief, “is nog
nooit zo’n werk verschenen”.
Volgend jaar bestaat Bewonersorganisatie
De Groene Eland 40 jaar! Er zullen enkele
activiteiten worden georganiseerd die dit
jubileum zullen markeren. W e willen een
kleine werkgroep opzetten die zich hiermee gaat bezighouden. W ie ideeën heeft
kan ze altijd kwijt bij de mensen in de wijkwinkel van De Groene Eland.
De Bewonersorganisatie moet vaak inspelen op de actualiteit, waardoor nooit precies is aan te geven waar we verder nog
mee bezig zullen zijn in 2011. In ieder geval willen we samen met de gemeente
zoeken naar oplossingen voor het immense probleem van de stalling voor fietsen. Daar is een groot tekort aan!
W e blijven alert op de bezorging van De
Posthoorn, door de Gemeenteberichten
die daarin staan, maar ook ander stadsnieuws voor vele bewoners een belangrijke krant, waarvan de bezorging telkens
opnieuw te wensen overlaat.
De subsidie voor huur van het pand (de
wijkwinkel) en de ondersteuning van De
Groene Eland staat onder druk. Voor 2011
krijgen we direct al 10% minder, maar de
kans bestaat dat er nog verder gekort zal
worden. Daar zullen we in 2011 pas meer
over kunnen laten weten. Juist nadat deze
krant is verschenen is er in december een
bijeenkomst georganiseerd door de gemeente waar zij met bewoners van Archipel,
Willemspark en Zeeheldenkwartier over haar
subsidieplannen zal spreken. Ik kan u er
daarom hier nog niets over laten weten.

Van de duizenden bezoekers die het festival jaarlijks trekt komt het grootste gedeelte
uit de wijk, maar zeker ook van daarbuiten.
Veel oud-bewoners komen dan ook jaarlijks weer even terug naar hun oude wijk
om weer even dat lekkere Zeeheldengevoel over zich heen te laten gaan. Het
festival staat of valt met de grote subsidie
die de gemeente daarvoor jaarlijks geeft
en ook hier hopen wij maar dat die subsidie toch vooral niet wordt ingetrokken. Vele
grote en kleine sponsors, alsmede ‘Vrienden van het Zeeheldenfestival’, maken dit
festival mede mogelijk, net als de omzet
uit de bar. Met die gelden worden artiesten
en enkele andere zaken betaald, maar de
inzet van al die vrijwilligers is onbetaalbaar.
Vorig jaar startten wij een Burgerinitiatief
omdat door de steeds strengere eisen op
gebied van beveiliging dit festival haar karakter zou kunnen verliezen. Het Burgerinitiatief is in 2010 met redelijk succes afgerond. In ieder geval is er bij de politiek
aandacht gekomen dat zeer strenge eisen
gewoon niet opgaan bij dit soort buurtfestivals. Een festival als dit mag nooit zonder meer worden vergeleken met commerciële festivals.
De Elandkrant is het belangrijkste medium
waarmee de Bewonersorganisatie met haar
achterban communiceert. Deze veelgelezen
krant verscheen ook in 2010 zeven keer. Actueel nieuws is altijd te zien op de digitale
muurkant die in Albert Heijn te zien is.
Tijdens de renovatie van de Tempel werd het
gebouw enkele weken omhuld door een
beschilderd steigerdoek.

Van alle zaken die er in de wijk spelen heb
ik in dit artikel zoveel mogelijk weergegeven. W ilt u meer weten kijk dan eens op de
website van De Groene Eland. Op de site
staat zaken die nu spelen of u kunt terugkijken door de oudere Elandkranten in te
zien: zij staan tot een jaar of vier terug op
de website www.zeeheldenkwartier.nl.
Het bestuur mocht in 2010 vijf nieuwe leden verwelkomen. Eén daarvan heeft vanwege veranderde omstandigheden op zijn
werk inmiddels (tijdelijk) zijn bestuurslidmaatschap weer moeten opzeggen. Een ander verhuist uit de wijk en moet daarom ook
het bestuur alweer verlaten. Drie nieuwe leden blijven en we hadden ze hard nodig!
Namens het Bestuur en de medewerkers
van De Groene Eland wens ik alle Zeehelden fijne feestdagen en een heel goed
en gezond 2011.
Marius Kolff, voorzitter
Bewonersorganisatie De Groene Eland

Actief meehelpen
bij De Groene Eland
Het bestuur heeft veel plannen maar die
kunnen alleen gerealiseerd worden door
de inzet van actieve vrijwilligers. Wilt u
actief meewerken aan een fijne woonomgeving? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij De Groene Eland.
Samen met u kijken wij dan waar u kunt
gaan helpen: in een commissie, in het
bestuur, bij de winkeldienst of bij het Zeeheldenfestival, om maar wat te noemen.
Misschien heeft u een onderwerp dat u
samen met anderen zou willen aanpakken. Laat het ons weten en wij bekijken gezamenlijk hoe wij u daarbij kunnen helpen.
Bewonersorganisatie De Groene Eland,
Elandstraat 88a, telefoon: 3560410,
e-mail: info@groene-eland.nl

3

Elandkrant

Weer aan het werk
via High Clean
“Het is goed om te zien dat de buurt opknapt en dat de straten schoner worden. Het
is dankbaar werk, iedereen profiteert ervan. En we hebben een leuke ploeg mensen,
dus zo is het werk helemaal goed te doen.” Dat zegt Martin Schram, die een paar
dagen per week in de straten van het Zeeheldenkwartier aan het werk is. Hij doet dat
via High Clean, een van de projecten van de stichting Buurtbeheer en -ontwikkeling
Zeeheldenkwartier (BBOZ).
Martin Schram.

Via het High Cleanproject kunnen ex-verslaafden werkervaring opdoen en (weer)
wennen aan een vast werkritme. Dat moet
het voor hen gemakkelijker maken om een
reguliere vaste baan te vinden. W ie mee
wil doen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De begeleiders van High
Clean toetsen via de persoonlijke begeleider van de deelnemer (meestal iemand
vanuit Parnassia) of deze tot de doelgroep
behoort. Ook moet de deelnemer een document ondertekenen waarmee hij belooft
zich aan bepaalde gedragsregels te houden.
De deelnemers van High Clean die zijn
ingedeeld voor werk in het Zeeheldenkwartier melden zich iedere maandag bij
hun verzamelpunt in de Crispijnstraat.
Daar kunnen ze aangeven op welke dagen ze willen deelnemen. Ze maken de
straten en plantsoenen schoon en repareren ook bijvoorbeeld kapotte bankjes.
Hun loon bestaat uit twintig euro per dag
plus een warme maaltijd.
Martin Schram is daar blij mee: “Het
scheelt weer met je boodschappen. Dan
hoef je voor die dag geen eten te kopen en
spaar je wat geld uit.” Hij werkt sinds een
paar maanden bij High Clean. Kennissen
op straat maakten hem op het project attent. “Ik ben er gewoon een keer binnengelopen en het leek me wel een manier

om mijn problemen op te lossen. Mijn verleden is nogal problematisch. Na de scheiding van mijn eerste vrouw in 1995 stapelden de problemen zich op. Ik ben verslaafd
geweest aan cocaïne en moest op een
gegeven moment de gevangenis in. Daar
heb ik ruim vijf jaar gezeten. Daarna heb ik
nooit meer met de politie te maken gehad.
Ik ben wel een tijd dakloos geweest en
zwierf over straat. Bij High Clean helpen
ze je verder met je leven. Je hebt wat te
doen en je krijgt eten. En je verdient wat
bij. Zo kan ik gemakkelijker mijn schulden
aflossen. Vroeger heb ik in de bouw gewerkt en ook als autoplaatwerker en - spuiter. En ik kan lassen. Ik heb al een tijdje
een nieuwe vriendin. Ik wil met haar trouwen en samen met haar verder gaan.”

Strooptocht door
het Zeeheldenkwartier
Verfijnde geuren van vers eten, bijzondere acts en klanken van
muziek, vermengd met geroezemoes van genietende mensen...
Op de zondag voorafgaand aan kerst, 19 december 2010 verandert het Zeeheldenkwartier aan het eind van de middag in een wondere straat vol lichtjes, warmte
achter de winkelgevels, verfijnde geuren van vers eten, bijzondere acts en de klanken van muziek vermengd met geroezemoes van genietende mensen. Zeehelden
lopen als gids rond en loodsen de gasten met stoere verhalen en mooie wetenswaardigheden over de buurt door de straten. Sluit aan!
Met de vele specialiteitenwinkels is het
Zeeheldenkwartier erg in trek bij fijnproevers, design- en antiek liefhebbers. Zeker
rond de feestdagen is de wijk een uitgelezen plek om een bijzonder kado of de juiste
ingrediënten voor de feestmaaltijd te vinden.
Het lint van kerstbomen, bijzondere etalages in kerstsfeer met eigen produkten, her
en der geplaatste vuurkorven en het verschillende entertainment op eet- en muziek/theatergebied brengen de stropers in
kerstsfeer en zij maken op een geheel
nieuwe manier kennis met het aangebodene van de verschillende winkels.
Een zeemanskoor zingt. Bij t Lab worden
de gasten uitgenodigd om een kijkje te
nemen bij een bijzondere tentoonstelling.
Chocolademelk staat te wachten. Appeltje
Eitje laat de kleine en grote gasten zelf hun
kerstcupcakes versieren die ze uiteraard
mee naar huis mogen nemen in de boodschappenmand. Elke winkel is een nieuwe
stop, verlicht door een kerstboompje….
Volgende stop! Bij Edwin Pelser in de Piet
Heinstraat draait DJ Lookalaika zijn eigenzinnige plaatjes, blijf gerust wat rondkijken en dansen!
Nu de eerste trek is gestild en de stropers
zijn opgewarmd is het tijd om de boodschappenlijst verder af te werken en de
manden te vullen. Marius Jouw W ijnvriend
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heeft een alternatieve kerstboom staan.
Oude wijnflessen staan gestapeld bij de
entree, druipkaarsen maken de boom af.
Hij schenkt zijn bijzondere wijnen en op
deze dag kunnen de boodschappenmanden extra gevuld worden. Franse chansons worden live uitgevoerd tijdens de
proeverij. Bij atelier de Kunstvlieg kunnen
kinderen even opwarmen en tijdens het
luisteren naar mooie verhalen kunnen zij
deelnemen aan een workshop. Onderweg
passeren we de bij zondere winkel van
Engelien. Voor iedereen staat een bijzonder mooi geschenkje klaar. Aan het einde
van de middag hebben de stropers een
mandje vol heerlijkheden om mee naar
huis te nemen en hebben zij zich gelaafd
aan lekkers op alllerlei gebied.
De stropers dompelen zichzelf onder in de
Zeeheldenkerstwereld. Samen praten zij
bij aan lange tafels, eten, genieten van
mooie muziek en bereiden zich voor op het
aanstaand kerstfeest. Als het einde van de
Piet Heinstraat is bereikt is de strooptocht
voorbij.
Start: hoek Prins Hendrikstraat / Waldeck
Pyrmontkade. Aanvangstijd: 15.30 uur
Kaartverkoop via VVV, www.strooptocht.nl
of deelnemende ondernemers.
(voorverkoop 8 euro, op de dag zelf 12,50
euro, kinderen jonger dan 12 jaar gratis)

Petra’s opmerkelijke zaken:
Kerstspecialiteiten
in het Zeeheldenkwartier

door Petra Reijrink

Kerstmis of kerst is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar waarbij de
geboorte van Jezus-Christus word gevierd. De kerst is een tijd met veel gezelligheid,
eten, cadeautjes en diverse kersttradities. De kersttradities zoals we die vandaag
kennen, hebben al in de 16e eeuw hun
intrede gedaan, toen men overal in Europa met kerst bijzondere gerechten ging
eten. Vandaag de dag zijn de Nederlandse
kersttradities een mengeling van vele
honderden verschillende kersttradities
uit heel Europa. De meest fundamentele
van alle kersttradities is wel dat er volgens de christelijke traditie vrede op
aarde moet zijn tijdens de nacht waarin
Jezus werd geboren. Dit is de basis voor
alle andere kersttradities.
Het kerstdiner is een speciaal diner gehouden tijdens kerstmis. Het kerstdiner
kan gehouden worden op kerstavond, eerste kerstdag (25 december) of tweede
kerstdag (26 december). De maaltijd bestaat meestal uit meerdere gangen, zoals
een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Vaak worden feestelijke menu’s met
wat luxere producten gegeten. Vroeger
was een traditioneel vleesgerecht de kalkoen. Een veel gedronken drank is wijn.
In het Zeeheldenkwartier zitten diverse
speciaalzaken die bijzondere specialiteiten in huis hebben voor kerstmis. Dit is
een kans om een ander gerecht in huis te
halen of te bereiden met ingrediënten die
in deze zaken te koop zijn! Hieronder een
lijst met delicatessenzaken in het Zeeheldenkwartier met wat zij bieden als belangrijkste kerstspecialiteit:
Italy - Italiaanse wijnen en delicatessen,
Piet Heinstraat 20, www.italydenhaag.nl.
Panettone en Pandoro: zoete kerstbroden(gistgebak) in vele variaties. Een must
voor iedere Italiaan tijdens de kerst. Verder o.a. Cotechino (verse varkensworst)
en Zampone (gevulde varkenspoot). Deze
gerechten zijn typisch eindejaars eten samen met linzen. Linzen staan voor geld en
geluk in het nieuwe jaar.

Alaska Russische en Oekraïense delicatessen, Jacob van der Doesstraat 2,www.
russkidvor.com. Champagne (Krimsekt)
en Russische kaviaar.
Matroesjka Balkan-. Russian- en Georgian delicatessen, Piet Heinstraat 99.
Basturma (soort gedroogde vlees), Champagne, kaviaar en speenvarken.
Kelly’s Expat Shopping - Engelse, ZuidAfrikaanse en Amerikaanse delicatessen,
Piet Heinstraat 105, www.kellys-expatshopping.nl. Christmas pudding, Kerstgebak, Mince pies, vruchtengebak, Kerstkalkoen en geroosterde aardappelen.
Karolinka Poolse delicatessen, Zoutmanstraat 26b. Barszcz (soep), Uszka (soort
ravioli), Karph (vis) en Pierogi (zuurkool en
paddestoelen).
Casa Bolage Portugese specialiteiten,
Zoutmanstraat 51. Bakkeljauw (stokvis),
Fritos de Natal (soort oliebollen), Pasteis
neta (pasteitjes) en Bolo Rei (zoet gerecht).

Diemensie biedt kleinschalige
bedrijven huisvesting
Op 9 december vierde Stichting Diemensie het eind van de verbouwing die dit jaar
heeft plaatsgevonden. Diemensie is de huidige naam van het pand aan de Van Diemenstraat 202, nabij de Laan van Meerdervoort. Wethouder Henk Kool verrichtte de
openingshandeling.
Oorspronkelijk is het pand gebouwd in
1889 als Industrieschool voor meisjes, ontworpen door de bekende architect J.J. Van
Nieukerken. Een school bedoeld om meisj es te onderwij zen in handwerken en
naaien, maar ook boekhouden en warenkennis. Het pand is door de jaren heen
vaak verbouwd, maar heeft toch zijn eigen
karakter behouden. Het pand is daarom
ook enkele jaren geleden terecht een gemeentelijk monument geworden.
De laatste ingrijpende verbouwing van het
pand vond plaats in 1989. Schoollokalen
werden verbouwd tot kleinere units, bedoeld om kleinschalige bedrijven huisvesting te
bieden voor een aantrekkelijke prijs.. In 2009 werd het noodzakelijk om het zinken dak
te gaan vernieuwen en zijn er isolerende maatregelen getroffen. Er zijn overal achterzetkozijnen geplaatst en het dak is geïsoleerd. Ook staan er nu op het dak 25 zonnepanelen,
zodat de stichting voor een deel in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Deze
investeringen konden gedaan worden door een flinke financiële bijdrage van de gemeente Den Haag.
Units te huur
Ook zo benieuwd hoe het pand Diemensie er van binnen uitziet? Voor ondernemers die
op zoek zijn naar een ruimte om in te werken is er een aantrekkelijk en divers aanbod
van units om te huren, te zien op de website www.diemensie.nl. Op dit moment zijn er
alleen grotere units beschikbaar en is er een wachtlijst voor de kleinere units. Mail
hiervoor naar info@diemensie.nl. Andere belangstellende moeten wachten tot
Monumentendag in het weekend van 10 en11 september 2011. Of omhoog kijken langs
de mooie gevel!
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Sinterklaas bezoekt
kinderen op Jennyplantsoen
Foto: Ton Groenendijk

Naam: Kim
Status: Vrijgezel
W oonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Sinds 2005.
Beroep:
1. Projectleider Welzijn (jonge
mantelzorgers).
2. Freelance Hostess (o.a. bij een
speeddatingbureau).
3. Verkoopmedewerker buitendienst.
Werkzaamheden als Projectleider W elzijn: Voorlichting geven, beheer van de
website; het verzorgen van communicatie en p.r. voor het project; activiteiten
organiseren (o.a. binnenkort een graffiti workshop). Het gaat hier om jongeren die
hun zieke of verslaafde ouders verzorgen. Volgens Kim is één op de tien
Haagsche jongeren(!) mantelzorger.
Werkzaamheden als Freelance Hostess: Het verzorgen van de gasten (Ontvangst, inschrijven en begeleiden). Het gaat hier om 30 verschillende singles,
sollicitanten/werkgevers etc., die elkaar door gesprekken van 3 minuten leren
kennen.
Werkzaamheden als Verkoopmedewerker buitendienst: Telefonische acquisitie
doen (d.m.v. telefonisch contact een bezoek-afspraak proberen te maken). De
gemaakte afspraak nakomen en bij de klant informatie verstrekken over
producten en diensten. Het gaat hier om producten en diensten die beveiliging en
brandpreventie bevorderen.
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier
1. Vlakbij stad en strand.
2. Prima sfeertje.
3. Multicultureel.
4. ‘Arti’ (kunstzinnige winkeltjes).
5. Leuke lunch-tentjes in de Prins Hendrikstraat en de Piet Heinstraat.
6. Mensen zeggen nog ‘Hallo’ tegen elkaar.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Lege panden verkillen het straatbeeld (o.a. Prins Hendrikstraat)
2. Lelijke oude huurpanden tussen verzorgde koopwoningen (verouderde gevels
van de huurhuizen).
3. ERGERNISPUNT.. Bezoekers kunnen hier maar 2 uur onafgebroken parkeren. Parkeertijd kan in het Zeeheldenkwartier niet telefonisch verlengd worden.
De eventuele verlenging vergt (na elke 2 uur) een wandeling naar de desbetreffende auto. In andere wijken is telefonisch verlengen wel mogelijk!
Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. De lege winkels zo snel mogelijk opvullen.
2. Alle gevels (projectmatig) tegelijk aanpakken.
3. De gemeente moet ervoor zorgen dat ook in deze wijk het betalen van
parkeergeld telefonisch geregeld kan worden.
Aanraadplek van het Zeeheldenkwartier:
De genoemde leuke lunchplekken in onze wijk.
Wil je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je wijkgenoten?
Laten we elkaar blijven begroeten.
En voor al het andere.. www.kimregeltdatwel.nl.

Sint Nicolaas bracht woensdag 1 december een bezoek aan het Zeeheldenkwartier.
Hij deelde cadeautjes uit in de hal van een appartementencomplex van woningcorporatie Haag Wonen op het Jennyplantsoen.
Koning W inter liet zich al flink gelden en daarom werden geplande activiteiten zoals
schminken en een springkussen afgelast. Het voetbaltoernooitje werd een week uitgesteld. Gelukkig kon iedereen binnen terecht om de Sint te verwelkomen.
Met het oog op de gladheid had de Sint zijn schimmel op stal gelaten. Rustig wandelend
maakte hij zijn entree in het atrium van het appartementencomplex. Eén klein Pietje was
er om hem te ondersteunen. Sint deelde een soort sleutelhanger uit met daarop een
lach getekend. Het cadeautje was bedoeld om kinderen te stimuleren zich positief in te
zetten en ze mee te laten denken over eventuele verbeteringen voor de wijk, aldus Jamal
Omoussa van Bureau De Brug.
Bonbonkids en Jennykids
Het feest was een cadeau voor vooral de Bonbonkids en de Jennykids voor hun inzet in
het Zeeheldenkwartier. Ze voeren regelmatig klusjes uit, zoals schoonmaakwerkzaamheden. ‘Er doen in totaal zeker 65 kinderen mee’, zegt Jamal. Daarnaast nemen
15 jongeren deel aan ‘leefbaarheidsdagen’, waarop ook in de wijk wordt gewerkt. ‘Het is
leuk om mee te doen’, zegt Fikri, die volgend jaar zeker weer een bijdrage wil leveren.
Haag W onen is blij met bewoners die op zo’n manier hun betrokkenheid met de wijk
tonen. En hierbij geldt bovendien ‘jong gelerd is oud gedaan’.
Het Sinterklaasfeest was een initiatief van buurtbewoner de heer Jongeneel en werd
ondersteund door Buurtbeheerbedrijf BBOZ, de basisscholen Max Veldhuijs en De
Spiegelschool, Bewonersorganisatie Groene Eland, Stek, Zebra, de gemeente en Haag
W onen. De coördinatie was in handen van Bureau ‘de Brug’. Ook de Bonbonkids, de
Jennykids en andere vrijwilligers uit de wijk waren hierbij nauw betrokken.

Kerstvakantieprogramma
Haags Kinderatelier
In de kerstvakantie worden in Atelier Van
Speijk, Van Speijkstraat 153a, diverse
workshops gegeven voor kinderen van 2
t/m 14 jaar. Reserveren tot twee werkdagen voor aanvang vóór 13.30 uur door te
bellen naar 070 36 33 745 of te mailen
naar reserveer@haagskinderatelier.nl.
Informatie: www.haagskinderatelier.nl
Zondag 19 december
11.00-12.00 uur 2 t/m 5 jaar. Vrij werken
en workshop ‘Popje in (de vorm van) een
cijfer’ n.a.v. verhaal ‘Het cijfermannetje’.
12.30-14.00 uur 6 t/m 10 jaar. Vrij werken
en workshop ‘Popje in (de vorm van) een
cijfer’ n.a.v. verhaal ‘Het cijfermannetje’.
Maandag 20 december
11.00-12.45 uur 5 t/m 7 jaar. W orkshop
‘Kikker van hout maken’ n.a.v. verhaal ‘Kikker is kikker’. 13.30-15.15 uur 10 t/m 14
jaar. W orkshop ‘Beeldje van speksteen’
n.a.v. Moore en Hepworth.
Dinsdag 21 december
11.00-12.45 uur 6 t/m 9 jaar. Workshop
‘Druksels op paneel’ n.a.v. verhaal ‘Ieder
diertje zijn pleziertje’. 13.30-15.15 uur 8 t/
m 12 jaar. Workshop ‘Memphis sieraden
maken; kleurfolie op foamboard.
Woensdag 22 december
11.00-12.45 uur 6 t/m 9 jaar. Workshop
‘Houten paardje met popje maken’ n.a.v.
verhaal ‘De kindereter’.

Maandag 27 december
11.00-12.30 uur 4 t/m 6 jaar. Workshop ‘Hol
met muisje maken’ n.a.v. verhaal ‘Max en
de toverstenen’. 13.30-15.15 uur 6 t/m 9
jaar. Workshop ‘Houten paardje maken’
n.a.v. verhaal ‘De kindereter’. 15.30-17.30
uur 10 t/m 13 jaar. Workshop ‘Architectuurmaquette’ n.a.v. Rietveld en De Stijl.
Dinsdag 28 december
11.00-12.30 uur 4 t/m 6 jaar. Workshop ‘Hol
met muisje maken’ n.a.v. verhaal ‘Max en
de toverstenen’. 13.30-15.15 uur 6 t/m 9
jaar. Workshop ‘Druksels op paneel’ n.a.v.
verhaal ‘Ieder diertje zijn pleziertje’.
Woensdag 29 december
11.00-12.30 uur 4 t/m 6 jaar. Workshop
‘Zachte raaf’ n.a.v. verhaal ‘Klein raaf vliegt
naar de maan’. 13.30-15.15 uur 6+ jaar.
W orkshop ‘Beschilderd houtreliëf op paneel’ n.a.v. Karel Appel’s ‘vragende kinderen’.
Donderdag 30 december
11.00-12.30 uur 4 t/m 6 jaar. Workshop ‘Hol
met muisje maken’ n.a.v. verhaal ‘Max en
de toverstenen’. 13.30-15.15 uur 6 t/m 10
jaar. Workshop ‘Vrij werken timmerhoek,
kleitafel en schilderwand.
Zondag 2 januari
11.00-12.00 uur 2 t/m 5 jaar. Vrij werken en
workshop ‘Wagen volgeladen’ n.a.v. verhaal ‘Pret met muis’. 12.30-14.00 uur 6 t/
m 10 jaar. Workshop ‘Vrij werken timmerhoek, kleitafel en schilderwand.

Kleurkunstenaartjes van het
Regenboogplein winnen prijzen
Op het Regenboogplein in het Zeeheldenkwartier zijn woensdag 3 november prijzen
uitgereikt aan kinderen die als winnaars uit de bus kwamen bij de teken- en kleurwedstrijd van 16 juni dit jaar. Beheerconsulent Hans Out van Haag Wonen roemde de
fantastische ideeën die kinderen met krijt en verf uit de doeken deden. Ook sprak hij
over de plannen die de woningcorporatie voor het plein heeft.
De wedstrijd leverde prachtige, kleurrijke tekeningen op. Het was voor de jury een moeilijke klus om winnaars aan te wijzen. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Assrae is als
eerste geëindigd. Zij won het spel Cluedo. Germain, Olivier en Riciane namen de gedeelde tweede plaats in. Zij wonnen het spel Yahtzee.
Na de prijsuitreiking vertelde beheerconsulent Hans Out dat het de bedoeling is dat er
enkele wipkippen en een bankje op het plein worden geplaatst. Maar ook andere
(speel)voorzieningen zijn mogelijk. ‘Daarbij leveren de tekeningen van de kinderen inspiratie op voor Haag W onen.
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze rubriek is samengesteld door

Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-424 81 15 en

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,

Inloopochtenden
Senioren Contactbank
Wilt u iets ondernemen, bijvoorbeeld fietsen, dansen, dagtrips of
vakantie, maar niet alleen? Of wilt u gezellig samen koffie drinken?
Elke eerste woensdag van de maand is er een gratis koffieochtend
in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88. U kunt
zich dan ook gratis inschrijven voor de Senioren Contactbank
De Senioren Contactbank, een
project van welzijnsorganisatie Zebra, is ook iedere
woensdag van 10.00 tot
12.00 uur bereikbaar
in De Heldenhoek,
Elandstraat 88,
telefoon 4248112.

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

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.

Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

Minder subsidie
voor welzijnswerk
Maaltijd 55+
Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Heldenhoek 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 wij k- en
dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88.

De
Telefooncirkel
De Telefooncirkel is er voor
oudere wijkbewoners die alleen
wonen, of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de
Telefooncirkel bellen elkaar in
een afgesproken volgorde. De
Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige
medewerker tussen 9.00 en 9.30
uur. De laatste deelnemer belt de
vrijwillige medewerker. Zo is de
cirkel rond.
De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld
worden. Wanneer u belangstelling
hebt voor de telefooncirkel, dan kunt
u contact opnemen met de coördinator mevr. Tineke van Eendenburg, telefoon 3024250, of
Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 4248127.

Yoga

De Heldenhoek
Activiteiten 2010
Gymnastiek 55+

Maaltijd 55+

Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand / € 3,- met Ooievaarspas
Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

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

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

Yoga

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

Bingo

Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen

Woensdag vanaf 12.00 uur Kosten: gratis

Pannenkoeken

Elke 3 zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

De ontmoetingsruimte van Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00
uur. Aan het buffet zijn koffie, thee en diverse versnaperingen verkrijgbaar.
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Zo zullen we nog beter nagaan of we op alle vragen perse een welzijnswerker moeten inzetten. Ook op dit moment zijn er al bewoners
zelf actief om - met gebruikmaking van hun netwerk of buurtgenoten allerlei activiteiten vorm te geven. Zebra ondersteunt daar vaak ook
en maakt daarbij gebruik van de inzet van vrijwilligers en stagiaires.
Dit biedt ook kansen om betrokkenen om maatschappelijk actief te
zijn. Onze welzijnswerker houdt daarbij natuurlijk wel een oogje in het
zeil. Dit type aanpak zal ook in de toekomst een grotere vlucht nemen.
Overal in den lande zie je al dat hiermee aan de slag wordt gegaan.
Deze werkwijze brengt met zich mee dat we ook straks met onze
burgers goed moeten afstemmen waar we elkaar kunnen versterken.
Vanzelfsprekend zullen we ook in 2011 met onze gebruikers communiceren over deze aanpak.
Zebra blijft dus jeugd en jongeren ondersteunen bij het opgroeien samen met hun opvoeders - zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. Ook blijft Zebra op tijd ingrijpen bij kwetsbare burgers en ondersteuning geven, samen met anderen. Dit geldt ook voor het bieden
van mogelijkheden aan burgers om mee te doen.
W el zal in 2013 de subsidie van de gemeente stoppen en willen we
daarop vooruitlopend medewerkers de kans bieden om hun werkervaring uit te bouwen door bv. stage te lopen. Wat betreft de gebouwen van DeeDrie en ‘t Anker, wachten we af waar de gemeente in
2011 op koerst.

2010 is bijna vervlogen
2011 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar.

Fijne kerstdagen en de
beste wensen voor 2011!
Namens alle medewerkers van
De Heldenhoek en DeeDrie / ’t Anker.

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

Clubhuis ‘t Anker wilt Albert Heijn bedanken voor het snoepgoed voor
het sinterklaas feest. Traditioneel wordt het sinterklaasfeest zoals
altijd gehouden voor de kinderen uit de wijk Zeeheldenkwartier en
Kortenbos. Hiervoor is uiteraard veel lekkers nodig en dit hebben wij
gekregen van de Albert Heijn in de Elandstraat!
Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee!
Namens het Anker team, vrijwilligers en de kinderen.

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.

Afslankclub EGA Woensdag vanaf 18.30 - 20.30 uur
e

Zebra ontvangt in 2011 minder subsidie van de gemeente voor welzijnswerk. Tegelijk wordt er nog veelvuldig een beroep op ons gedaan door burgers met (hulp)vragen en verlenen we daarin ondersteuning. Ook in 2011 willen we hierin van betekenis zijn. Wel leidt
de afname van middelen ertoe dat we onze werkwijze zullen moeten aanpassen.

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

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!

