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Op woensdag 30 juni barst het 30e Zeeheldenfestival los op en rond het Prins
Hendrikplein, dit jaar tot en met zondagochtend 4 juli. Vijf dagen lang is er een geva-
rieerd programma met kinderactiviteiten, straattheater, kunst, dans en muziek, af-
wisselend op het grote en kleine podium en het plein zelf. Op het plein staat ook een
bartent en voor een lekker hapje of een warme maaltijd kun je terecht bij drie ver-
schillende eetkramen op het plein.

Op zaterdag bruist ook de buitenring van het Prins Hendrikplein. De Zoutmanstraat is
dan afgezet voor het verkeer en circa veertig informatie- en rommelkramen bieden vanaf
10.00 uur een gezellige looproute rondom het plein. Voor kinderen tot twaalf jaar is er op
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur tussen de Van Kinsbergenstraat en het Prins Hendrik-
plein een stuk straat afgezet voor verkoop vanaf een kleedje.

Een programmaoverzicht staat op pagina 4 en 5 van deze krant en op de website
www.zeeheldenfestival.nl

30e Zeeheldenfestival
Prins Hendrikplein

Rectificatie parkeren winkelstraten
In tegenstelling tot een bericht in de vorige Elandkrant mogen bewoners uit de
omliggende straten van de Piet Heinstraat met een parkeervergunning  wel  tus-
sen 17.00 en 22.00 uur in de Piet Heinstraat parkeren!

Op straat blijkt uit borden deze regelgeving niet. In het schrijven van de gemeente
wordt echter in het bijzonder de winkelstraatregeling genoemd: na 17.00 (op don-
derdag na 21.00 uur) kan er in de Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en Prins
Hendrikstraat geparkeerd worden met een bewonersvergunning.

Enkelen zullen er wellicht geen gebruik van maken omdat betalen in deze winkel-
straat vanaf 9.00 uur de volgende dag wel weer noodzakelijk is. Echter voor de
mensen die vanwege werk of andere zaken de volgende dag weer op tijd weg gaan
is het een verademing dat er ‘s-avonds nog gewoon geparkeerd kan worden.

Van de voorzitter
Over enkele dagen gaat het 30e Zeeheldenfestival van start! Het thema dit jaar is
‘Helden’, waarbij we vooral denken aan al die vrijwilligers die zich telkens opnieuw
inzetten om dit Festival tot stand te brengen en voor een goed verloop zorgen. Vorig
jaar zijn we een Burgerinititief gestart, omdat we bezorgd waren over de steeds
zwaardere eisen van de gemeente over de beveiliging van dit soort festivals.

Het Burgerinitiatief is in de Gemeenteraad behandeld met een redelijk goed resultaat.
In ieder geval is er de Gemeenteraad en bij de ambtenaren op het Stadhuis bereidheid
getoond om dit soort gezellige buurtfestivals niet aan een overdosis beveiliging ten
onder te laten gaan. Dit jaar, echter, kregen we bij de organisatie wel opnieuw te maken
met afdelingen op het stadhuis die op hun
beurt graag wilden bezuinigen; lees: faci-
liteiten niet langer beschikbaar stellen.

Dit staat natuurlijk lijnrecht tegenover de
idee van B&W om vrijwilligerswerk te steu-
nen omdat het ‘t burgerschap zo bevor-
dert. Ze kregen we te horen dat we geen
water meer mochten gebruiken uit het
enige aansluitpunt op het plein. Met vrij
veel moeite werd, mede dankzij het D66
gemeenteraadslid Martijn Bordewijk, dit
probleem - dat cruciaal was voor het al
dan niet doorgaan van het festival - ver-
holpen. Terwijl ik dit schrijf hebben we nog
enkele obstakels te nemen, letterlijk, om
het festival goed van start te laten gaan en
ik hoop dat we op 30 juni het festival als
vanouds met de gebruikelijke entourage
kunnen openen. De opening wordt, juist
vanwege het Burgerinitiatief, verricht door
Burgemeester Van Aartsen.

Marius Kolff

Bij het Informatiecentrum in het stadhuis, Spui 70 ligt van 4 juni t/m 15 juli 2010, op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur het voor-
ontwerp-bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 ter inzage. Een papieren exem-
plaar is ook in te kijken bij Bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 154,
tijdens openingsuren. Meer informatie en een digitale versie van het bestemmings-
plan staan op www.zeeheldenkwartier.nl.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Laan van Meerdervoort, Carnegielaan
tot aan het Vredespaleis, perceelsgrenzen achterzijden van de bebouwingsstrook tus-
sen de Laan van Meerdervoort en het Vredespaleis, Anna Paulownastraat, Scheve-
ningseweg, Zeestraat, Kortenaerkade, Piet Heinplein, Toussaintkade, Veenkade, Ko-
ningin Emmaplein en Waldeck Pyrmontkade. De bebouwingsstrook tussen de Laan
van Meerdervoort en het Vredespaleis is onderdeel van het bestemmingsplan, het ter-
rein van het Vredespaleis zelf niet.

De redenen voor het opstellen van het plan zijn dat de bestaande bestemmingsplannen
(Zeeheldenkwartier en Rond het Veentje) ouder dan tien jaar en daarom aan vervanging
toe zijn en dat het in het kader van de handhaving wenselijk is dat er voor het betreffende
gebied een nieuw bestemmingsplan komt. Voorts moet voor de beschermde stadsge-
zichten in het plangebied middels dit plan een beschermende regeling worden opgesteld.

U kunt gedurende de inzagetermijn schriftelijk danwel mondeling uw opmerkingen in-
dienen bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, p.a. DSO/BTD/JZ, Postbus
12655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding van “Voorontwerp-bestemmingsplan Zee-
heldenkwartier 2010”. Wilt u mondeling uw opmerkingen kenbaar maken, dan kunt u
hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 070-353 4276.

Informatie-/inspraakbijeenkomst
Op dinsdag 22 juni  van 19.00 tot 21.00 uur, wordt  voor belangstellende bewoners van
het Zeeheldenkwartier een informatieavond georganiseerd in het Zeeheldentheater,
Trompstraat 342. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op het vooront-
werp-bestemmingsplan.

Programma
19.00 uur welkom met koffie en thee
19.15 uur opening door wethouder Binnenstad Marjolein de Jong
19.30 uur toelichting op het bestemmingsplen door gemeentelijke jurist en planoloog
20.00 uur gelegenheid tot vragen
21.00 uur afsluiting

Bestemmingsplan
Zeeheldenkwartier 2010

De gemeente kan delen van een stad aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Het uitgangspunt
van de bescherming is dat de historische waarde van de bebouwing en de uitstraling van het
gebied behouden blijft. Dat gebied kan bestaan uit straten, pleinen, bruggen, grachten en bomen.
Niet elk gebouw in een beschermd stadsgezicht is een monument. In Den Haag zijn negentien
wijken beschermde stadsgezichten, waaronder het Zeeheldenkwartier.

Anna Paulownastraat
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Mijn naam is Han Busstra. Ik woon op de Veen-
kade, en fietste laatst door de Hemsterhuis-
straat. Ik ontwaarde een enorme stapel grofvuil,
waar ik gewoontegetrouw even afstapte om te
neuzen of er iets bruikbaars tussen zat.

Ik zet mijn fiets, niet op slot,  tegen de gevel aan de andere zijde
van de straat en ga aan de scharrel. Gelijk met mij stond er een 60
plusser houten planken op zijn  fiets te laden. Dat ging onhandig,
waarop ik vroeg “woon je in de buurt?”, dat was zo, en ik bood aan
om even mee te lopen. Ik vergat dus mijn fiets.

Daarna liep ik vrolijk fluitend naar huis, dronk koffie, en besloot
na een uurtje of zo op de fiets boodschappen te gaan doen,....op
de fiets! En die was er dus niet meer! Ik herinnerde mij plotseling
dattie nog in de Hemsterhuisstraat stond.....niet op slot!

Snel ging ik op de fiets van mijn vrouw daar naar toe, onderwijl
mijn vrouw nog toeriep, “loop maar naar me toe, misschien staattie
er nog”. Ik kwam bij de bewuste plek,....en ja hoor, hij stond er
nog!! Dol van blijdschap rij ik de stoep op, pak al rijdend mijn fiets
bij het stuur, en fiets dus met twee fietsen richting mij vrouw, die
inmiddels aan kwam lopen.

Dat ging dus niet door, een straatreiniger brulde heel hard “hee
hee!!, dat gaat zo maar niet!!”, en hield me na een korte sprint
staande. Hij wilde niet geloven dat het mijn fiets was, en wilde
samen met mij gaan aanbellen bij de deur waar hij stond. Uitleg-
gen hielp weinig, tot gelukkig mijn vrouw er aankwam, en zij  de
man wist te overtuigen. Ze moest er erg om lachen. Ik was boos,
maar kon het later toch ook wel waarderen. Mijn vrouw bracht hem
nog een doosje chocolaatjes als dank, waar hij erg blij mee was.
Hulde voor de oplettendheid en daadkracht van deze straatreiniger.

Start
vervangen
kademuur
Veenkade
De kademuur tussen Bij de
Westermolens en de Hemster-
huisstraat wordt vervangen.
Vanaf 10 juni start de aannemer
met de voorbereidende werk-
zaamheden en rond 14 juni
wordt gestart met het vervangen
van de kademuur. Verwacht
wordt dat de werkzaamheden
ongeveer een jaar zullen duren.

Woningen en bedrijven blijven tij-
dens de uitvoering bereikbaar. Op
de Veenkade is parkeren beperkt
mogelijk; dit wordt met borden
aangegeven. Verder zal er ver-
keershinder ondervonden wor-
den door lokale omleidingen en
afzettingen.

De woonboten worden tijdelijk
verplaatst naar een ander deel
van de Veenkade. Na de vervan-
ging van de kade keren zij weer
terug naar hun oorspronkelijke
ligplaats. Dan worden ook nieuwe
bomen geplant. De gemeente
plant een kleinbladige linde (Tilia
Cordata ‘Greenspire”) met een
stamomtrek van 60-70 cm terug.

Haegsch fietszweet voor
Artsen zonder Grenzen
Deze zomer staat op 29 augustus een peloton fanatieke wielerlief-
hebbers klaar voor de start van de Tour for Life 2010. Ze rijden de
tour van hun leven en gaan de loodzware uitdaging aan om de Tour
for Life in acht dagen te voltooien. Voor zichzelf, maar vooral voor
Artsen zonder Grenzen en de miljoenen mensen die zij jaarlijks
helpen. De ploegen van Tour for Life rijden in acht dagen van Italië
naar Nederland. Dwars door de Alpen, Vogezen en Ardennen, langs
klassieke trajecten, zo’n 150 kilometer per dag. Bekende cols als
l’Alpe d’Huez, de Galibier en de Col de la Madeleine moeten daarbij
beklommen worden en de finish is in Valkenburg op de Cauberg.

In het peloton bevindt zich een echte Haagse ploeg die zich onder de
naam ‘Den Haegsche Schaeckel’ gaat inzetten voor dit goede doel.
De ploeg bestaat uit negen al dan niet getrainde wielrenners en twee
begeleiders. Zij komen deels uit het Zeeheldenkwartier en zijn goed
bekend met het Zeeheldenfestival. De bakermat voor de fietsclub is
de band Boolean, die al jaren een studio heeft in de Tollensstraat.

De komende maanden gaan zij toewerken naar deze uitdagende tocht
van in totaal zo’n 1.250 km. Dat betekent dat vele trainingskilometers
moeten worden gemaakt en dat er sponsorgeld moet worden opge-
haald. Deelname aan de Tour for Life kan namelijk alleen wanneer de
ploeg een bedrag van minimaal 15.000 euro heeft ingezameld dat
volledig ten goede komt aan Artsen zonder Grenzen.

De belevenissen van deze Haagse wielerfanaten zijn te volgen op
www.denhaegscheschaeckel.nl. Hier kunt u ook kennismaken met
de ploegleden en lezen hoe u de ploeg en dus dit goede doel kunt
sponsoren. Voor meer algemene informatie over de Tour for Life en
Artsen zonder Grenzen kunt u de website tourforlife.nl raadplegen.

Feest in de Heemskerckstraat
Op zaterdag 21 augustus viert de Heemskerckstraat weer feest! Dit-
maal is het thema “Ontdekkingsreizigers”. De straat is die dag afge-
sloten voor autoverkeer en alle kinderen uit de buurt zijn ‘s middags
van harte welkom om lekker te komen spelen. We hebben spring-
kussens, skelters, straatvoetbal, allerlei andere spelletjes en een
podium voor wie wil zingen, dansen, goochelen of een goeie grap
weet te vertellen. Heb je al ideëen of vragen? Stuur dan een mailtje
naar heemskerckstraat@gmail.com

Mensen die graag comfortabel en duurzamer willen wonen, kun-
nen op zaterdag 3 juli tussen 14.00 en 16.00 uur het herenhuis op
nr. 8 van de Hugo de Grootstraat komen bekijken. Zij krijgen dan
gratis een rondleiding in het onlangs geheel duurzaam verbouwde
pand uit 1880.

Belangstellenden kunnen kijken welke maatregelen daar zijn getrof-
fen: plaatsing van zonnepanelen, een lage temperatuurmuur, dubbel
glas, een HoogRendement ketel voor de CV met luchtwarmtepomp
en een zonneboiler. Eigenaar-bewoner Jan-Willem van de Velde no-
digt buurtbewoners uit om te beoordelen of deze maatregelen voor
hun eigen huis interessant zijn om hun wooncomfort te verbeteren.

Ook is er in de zaal van Aarde-Werk een tentoonstelling van duurzame
materialen, zoals leemstuc, isolatieglas, isolatiefolie, zonne-energie
en een luchtwarmtepomp. Een keer zien maakt vijf keer horen overbo-
dig. Als voorbeeld noemt hij dat de zonnepanelen die hij 15 jaar gele-
den op nr. 10  heeft aangeschaft, 900kWh per jaar opbrengen. Het-
zelfde aantal nieuwe panelen op nr. 8 gaan 1500 kWh opleveren per
jaar.

Er is informatie beschikbaar over subsidies die deze maatregelen
aantrekkelijk en betaalbaarder maken. Alle maatregelen zijn er op
gericht het woonplezier te vergroten, de CO2-uitstoot sterk te vermin-
deren en het leefmilieu te verbeteren. Informatie: Aarde-Werk  tele-
foon 070-3623052.

Zeehelden gaan nog
comfortabeler en
duurzamer wonen

Inwoners, verenigingen van ei-
genaren en bedrijven in Den
Haag kunnen subsidie krijgen
voorde aanleg van een groen
dak. Van 1 juni tot 1 september
is hier weer een nieuwe aan-
vraagronde voor. De subsidie is
€ 25,-  per groen aangelegde vier-
kante meter.

Begroeide daken hebben ver-
schillende voordelen voor u, de
stad en het milieu. De gemeente
wil met de subsidie voor groene
daken mensen stimuleren om
mee te helpen aan een groene
en energiezuinige stad.

Zo helpen groene daken bij het
verminderen van fijnstof. Ook
houden ze regenwater vast, waar-
door het riool minder snel over-
belast raakt. Een huis met een
groen dak is bovendien ‘s zomers
koeler en ‘s winters warmer. En

Subsidie voor groene daken

een dak met begroeiing zorgt voor
minder verschil in temperatuur,
waardoor uw dakbedekking lan-
ger mee gaat. Meer informatie op
www.denhaag.n l/home/bewo-
ners/natuur-en-milieu/to-5/Sub-
sidie-voor-groene-daken-van-1-
juni-tot-1-september-2010.htm

Medebewoners
in vogelvlucht
Naam: Wendy
Status: Ongehuwd
Woonachtig in het zeehelden-
kwartier: 14 jaar
Beroep: Ambtenaar bij het ge-
meentearchief; Ambtelijk secre-
taris van het publicatie-fonds.

Werkzaamheden archief: Ver-
zorgt affiche-tentoonstellingen
in de tramtunnel. Organiseert
dag van de Haagsche geschie-
denis. Doet mee aan de
Museumnacht in Den Haag (en
dit is een primeur); op 4 september voor het eerst.

Werkzaamheden publicatiefonds: zit in de toewijzings commissie
en beoordeelt manuscripten met Haagsche verhalen. Bij toewij-
zing worden deze gepubliceerd.

Pluspunten van het zeeheldenkwartier:
1. Eigen buurtje
2. Ideale ligging tussen zee, centrum, parken,voorburg etc...

Minpunten van het zeeheldenkwartier:
1. Onbenutte lege winkelpanden in de Prins Hendrikstraat.
2. Erg vol en op elkaar gepropt (smalle straatjes).
3. Waarom moet sociale woningbouw per definitie lelijk zijn?
4. Ver-’yupping’ van de wijk.
5. Het parkeerprobleem. Te weinig parkeerplekken.

Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Houdt de gemeleerdheid qua mensen en inkomens in de wijk
2. Gebruik lege winkelpanden voor (tijdelijke) nuttige en creatieve
doeleinden. Bijvoorbeeld ateliers.
3. In iedere straat een verwijzing, in de vorm van bijvoorbeeld een
sculptuur of afbeelding, naar de zeeheld waar de straat naar ver-
noemd is.

Aanraadplek van het zeeheldenkwartier:
Het Prins Hendrikplein. Om de levendigheid. Zoals om een uurtje
of twaalf de sprankelende jeugd van de omringende scholen. Een
fijne chill/ontmoetingsplek.

Wil je tot slot als zhk-representant nog iets kwijt aan je zhk-geno-
ten? Blijf blije buren!

door Rick Finck

Ingezonden e-mail
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Petra’s opmerkelijke zaken:
Versgebrande koffie
in het Zeeheldenkwartier
Koffie is na olie het ‘s werelds belangrijkste handelsproduct.
Koffie wordt gemaakt van de gemalen, gedroogde, en
geroosterde zaden van de koffieplant. De groot-
verbruikers van koffie vinden we vooral in het wes-
ten en de grootste koffieconsumenten vinden
we in West Europa, waar Finland en Dene-
marken aanvoerders zijn van de ranglijst.

Per hoofd van de bevolking consumeren
zij ca 12 resp. 11 kg per jaar. Nederland en
Noorwegen volgen met ca. 10 kg. koffie
per hoofd van de bevolking per
jaar. Jaarlijks drinken Nederlanders ge-
middeld circa 147 liter koffie, dat zijn ruim drie kopjes koffie per dag! Koffie is dan ook
één van de meest geliefde dranken in Nederland. In de laatste 10-15 jaar is dan ook een
heuse koffiecultuur ontstaan en is het aanbod van verschillende varianten koffie fors
toegenomen.

In de Zeeheldenkwartier zit een prachtige koffiebranderij die je graag laat verrassen
door de pure en eerlijke smaken van versgebrande boontjes. De winkel biedt een geva-
rieerd aanbod met de lekkerste koffiesoorten, van zacht tot pittige smaak, stuk voor stuk
door hen geïmporteerd. Je kunt hier deskundige uitleg verwachten en ook de diverse
soorten koffie proeven. Naast vers geroosterde koffie is hier allerlei lekkers te koop voor
bij dat verse kopje koffie, zoals chocolade en koffiejams. Ook alle benodigde accessoi-
res zijn hier te krijgen, zoals kop en schotels, koffiemolens en espressomachines.
www.dekleinekoffiebranderij.nl

“Het is leuk om mee te doen aan dit project en zo onze eigen wijk schoon en veilig te
houden. De buurtbewoners werken ook vaak mee. We doen het maar een keer per
maand, het zou best vaker kunnen.” Dat zegt Ahmed Charif, een van de deelnemers
aan het jongerenproject van de BBOZ. Samen met een aantal leeftijdgenoten gaat hij
een keer per maand enthousiast aan de slag in het Zeeheldenkwartier.

Het is al weer de tweede keer dat de BBOZ dit project organiseert. Het vloeit voort uit een
wijkprogramma van woningcorporatie Haagwonen en initiatieven van de gemeente Den
Haag om ‘hufterig’ gedrag tegen te gaan en meer aandacht te besteden aan ‘heel en
schoon’ via een integrale aanpak. De BBOZ is gevraagd om het project op te pakken.

“We zijn in september 2008 begonnen met een informatiebijeenkomst. Daarna hebben
veertien jongeren tussen de 13 en 18 jaar uit het Zeeheldenkwartier zich aangemeld en
een vrijwilligersovereenkomst met ons gesloten”, zegt BBOZ-directeur Henk Daalmeijer.
“Ze gaan tien keer per jaar, op de laatste zaterdag van de maand, de buurt in om karwei-
tjes uit te voeren. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld onkruid wieden, hagenaartjes
schilderen en bankjes repareren. Na afloop gaan ze met z’n allen voetballen op het
Jennyplantsoen. Het uitgangspunt achter het project is dat de jongeren een positieve
houding ten opzichte van de buurt krijgen en dat ze leren samenwerken.”

Als de jongeren de wijk ingaan, is ook de wijkagent erbij. Vorig jaar waren er ook nog
gemeentelijke productgroepen (groenbedrijf, vegen en straten) bij betrokken. Het eer-
ste seizoen is het project voornamelijk door Haagwonen betaald, maar dit jaar heeft ook
het stadsdeel Centrum hier geld in gestoken en de helft van de kosten gefinancierd.

Mustafa El-arnouki (15), Mounir Mesbih (14), Mahad Abdulkader (16), Fikri Ince (13) en
Ahmed Charif (16) zijn ondertussen onkruid aan het wieden. Ze hebben allemaal via
vrienden van het bestaan van het project gehoord. En allemaal zijn ze enthousiast. “Het
is leuk, je ziet echt duidelijk resultaat”, vindt Mahad. Fikri sluit zich daarbij aan: “Het is
leuk om dit met mijn vrienden te doen en ik wil natuurlijk dat Den Haag schoon wordt.”
Ook Mustafa wil graag de buurt schoon-
houden: “En ik vind het gezellig om met
collega’s te werken. Bovendien kan ik zo
in mijn vrije tijd wat geld verdienen.” Dit
tweede seizoen wordt in juni afgesloten.
Het is nog niet bekend of er na de zomer-
vakantie een vervolg komt.

Zomerprogramma
Haags Kinderatelier
Voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar is in de maand juli een speciaal zomervakantie-
programma van de Stichting Haags Kinderatelier. Tijdens het Zeeheldenfestival spre-
ken ‘Helden!’ in workshops tot hun verbeelding. In Atelier Van Speijk, in de gelijkna-
mige straat op nummer 153A werken kinderen bij mooi weer ook lekker buiten, hier
aan ‘KunSTek’, onderdeel van de manifestatie Huilen in Den Haag.

Gratis workshops op het Zeeheldenfestival
Bij ‘Helden’ zijn er gratis workshops onder leiding van een kunstenaar op donderdag 1
en vrijdag 2 juli, van15.30 tot 17.30 uur op het Prins Hendrikplein. Kinderen maken een
collagereliëf op een paneeltje van bijzondere materialen: van 4 tot 6 jaar naar aanleiding
van het verhaal ‘Mol gaat zijn gang’, over een dappere mol die dieren helpt oversteken.
7 tot 9-Jarigen horen bij het verhaal over Frederick de muis hoe een nietsnut een bijzon-
dere familie helpt.

KunSTek
Bij KunSTek luisteren kinderen van 4 tot 8 jaar naar gedichten en verhalen. Gevoelens
als geluk, verdriet of ontroering groeien met hulp van een beeldend kunstenaar op
‘emotieblaadjes’ in de boom. In de Tuingalerie van Pulchri Studio aan het Lange Voor-
hout groeit zo de bijzondere KunSTek emotieboom. Ook verschijnen aan de muren
ontroerde prinsessen, hilarische Haagse Harries en andere tranentrekkers op paneel-
tjes. Data: dinsdag 6,13, 20 juli en donderdag 8, 15, 22 juli, 10.00-12.15 uur of 13.30-
15.45 uur. Aanmelden kan vanaf 14 juni, tot 48 uur voor de workshop via 070-3633745
op maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 13.30 uur. De prijs is € 9,50 of € 5,00 met
VakantiePas of Ooievaarspas. Meer informatie op www.haagskinderatelier.nl of
www.huilenindenhaag.com.

Straatspeeldag
op Elandplein
Woensdag 2 juni is op het Elandplein de Nationale straatspeeldag gehouden. Er kwa-
men veel kinderen én ouders op deze gezellige middag af.

Het was gelukkig beter weer dan vorig jaar, toen het tweede deel van de middag ver-
regende. Deze keer scheen het zonnetje en was de temperatuur aangenaam. ‘Dat heeft
meegeholpen’, zegt Jamal Omoussa van Bureau de Brug, die het evenement coördi-
neerde. De kinderen en hun ouders genoten met volle teugen. ‘Het was heel geslaagd’,
aldus Jamal. Er was van alles te doen. Zo konden kinderen op een pony rijden, zich
uitleven op twee springkussens en zich laten schminken. Ook konden ze steltlopen,
blikgooien, spijkerpoepen, ringwerpen, sjoelen en aan een skippybalrace meedoen.
En er werden gratis suikerspinnen, popcorn en drankjes uitgedeeld.

Het feest is gefinancierd door Haag Wonen en de gemeente Den Haag. Medewerkers
van Zebra en vrijwilligers uit de wijk hielpen bij de organisatie van de straatspeeldag.
Jongeren hielden toezicht.

Vervroegd
Aanvankelijk zou de Nationale Straatspeel-
dag op 9 juni plaatsvinden, maar vanwege
de verkiezingen werd het evenement een
week vervroegd. De Nationale Straatspeel-
dag wordt sinds 1994 elk jaar gehouden.
Op die dag worden overal in ons land stra-
ten afgesloten voor verkeer, zodat kinde-
ren er zonder gevaar naar hartenlust kun-
nen spelen. Door het afsluiten van straten
wordt de aandacht gevraagd van omwo-
nenden, de gemeente en voorbijgangers.
Elke straat, buurt of school kan meedoen
om zo de eigen omgeving veiliger en kind-
vriendelijker te maken.

Nog twee feesten
Er staan dit jaar nog twee feesten in het
Zeeheldenkwartier op stapel. Op 15 sep-
tember wordt een wijkfeest voor jong en

oud gehouden op het Jennyplantsoen. Ook Haag Wonen Moves You, een evenement
met allerlei sportclinics en dansworkshops, sluit bij dit wijkfeest aan. Daarnaast komt
op 1 december de Sint naar het Bonbonplein. De feesten vinden steeds op woensdag
plaats, van 14.00 tot 17.00 uur.

De feesten zijn onder andere bedoeld als cadeau voor de Bonbonkids en de Jennykids
voor hun inzet in de wijk. Zij voeren regelmatig klusjes in het Zeeheldenkwartier uit,
zoals schoonmaakwerkzaamheden. Elke eerste woensdag van de maand zijn de
‘Bonbonkids’ actief. Elke tweede woensdag steken de ‘Jennykids’ de handen uit de
mouwen. Momenteel doen er in totaal zo’n vijftig kinderen mee.

Wil jij ook meewerken aan een schonere wijk? Neem dan contact op met Jamal
Omoussa, telefoon 06 1086 6619.

Jaarverslag
Wie wil weten welke activiteiten de BBOZ
in de afgelopen twee jaar heeft uitge-
voerd, kan op de website het jaarverslag
over 2008/2009 inzien: www.bboz.nl.

Jongeren houden
Zeeheldenkwartier schoon

door Petra Reijrink

Wijkschouw woensdag 7 juli
De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer van De Groene Eland organiseert een paar
keer per jaar een wijkschouw van 18.30 tot circa 21.00 uur. Verzamelen vanaf
18.00 uur bij De Groene Eland, Elandstraat 154.

Op 7 juli is de buurt tussen de Laan van Meerdervoort, Zeestraat, Elandstraat en
Zoutmanstraat aan de beurt. Wijkbewoners die willen meelopen in de wijkschouw
kunnen zich aanmelden bij de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van De Groene
Eland, telefoon 070 - 3560410 of marjon@groene-eland.nl.

Foto: Roderick Silberie
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Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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

WDC De Heldenhoek
is aan het verbouwen!
Door de aard van de verbouwing is het helaas niet mogelijk De
Heldenhoek open te houden voor publiek. Enkele activiteiten liggen
hierdoor stil terwijl andere activiteiten zijn verhuisd naar in Buurt-
huis DeeDrie in de Witte de Withstraat 119.

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in DeeDrie door-
draaien:
Maandag 10.30 - 12.00 uur Trombosedienst
Maandag 09.00 - 10.00 uur Yoga
Maandag 12.00 - 12.45 uur Meer bewegen voor Ouderen
Maandag 13.30 - 15.30 uur Tekenen en Schilderen
Woensdag 19.00 - 20.00 uur E.G.A. (afslankclub)
Vrijdag 09.00 - 11.45 uur Gymclub

Wij hopen u in juli weer te mogen verwelkomen in een mooi verbouwd
pand! Nadere informatie hierover kunt u t.z.t vinden in De Elandkrant.

Voor meer informatie over de activiteiten kunt u bellen met Buurthuis
DeeDrie, telefoonnummer: 070-4248296.

In DeeDrie, Witte de W ithstraat
119, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.
Met een Ooievaarspas € 8,-.
Inlichtingen en aanmelden bij
DeeDrie,  tel: 070-424 82 96.

Yoga
Clubhuis ‘t Anker
Witte de Withstraat 119
Kinderwerk: 070-4248293

Maandag: Kinderkookclub
Ben je gek op lekkere hapjes, heerlijk eten en op koken? Kom dan
naar onze gezellige kookclub. Onder begeleiding en in groepjes kun
je iedere maandag van 15.00-16.30 uur je kookkunsten vertonen. De
club is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kost 50 eurocent per keer.

Dinsdag: Jongensclub
Wil je eindelijk eens voetballen zonder dat de meiden stiekem mee
kijken?  Of wil je lekker met de meester over meiden praten? Twijfel
dan niet en kom gezellig naar de jongensclub iedere dinsdag van
15:00 tot 16:30 uur. Kosten: 50 eurocent.

Donderdag: Meidenclub
Nog steeds even populair is onze meidenclub. Houd je ook zo van
meidendingen zoals kettingen maken, dansen, kletsen kom dan op
donderdag van 15.00-16.30 uur naar het Anker. De meidenclub is
voor meiden van 6 tot 12 jaar en kost 50 eurocent per keer.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

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

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

De Seniorencommissie heeft dit jaar drie muziekgroepen gevraagd
op te treden tijdens het Zeeheldenfestival, dat plaatsvindt van 30
juni t/m 4 juli a.s. Zij vraagt hiervoor uw bijzondere aandacht.

De Seniorencommissie heeft zich bij haar keuze gericht op de smaak
van een ouder publiek. Op zaterdag 3 juli is er van 13.15 tot 14.15 uur
een optreden van “Klezmarak”. Klezmarak is een vijfmans formatie,
die wereldmuziek ten gehore brengt met opzwepende ritmes, invloe-
den uit de klezmer en Oost-Europese muziek. Op zondag 4 juli zijn er
twee optredens. Van 11.00 tot 12.00 uur treedt “Trio Mundi” op. Barok,
klassiek en romantiek passeren hier de revue. Van 12.00 uur tot 13.00
uur treedt het “Marie Ross and the Mini-Royal Windplayers” op. Dit
gezelschap speelt werken van Mozart en tijdgenoten.

Zondag is er ook gelegenheid een ontbijtje te nuttigen op het Prins
Hendrikplein, bestaande uit jus d’orange, brood met een gekookt of
gebakken eitje en een kop thee of  koffie voor slechts € 3,00 (met de
kortingsbon, elders in deze krant en het programmaboekje € 0,50
korting).

Voor uitgebreidere informatie over de genoemde optredens, zie el-
ders in deze krant en het programmaboekje!

Ouderen kunnen kampen met
specifieke problemen, zoals
rouwverwerking na het overlij-
den van de partner, geheugen-
verlies of het afwezig zijn van het
contact met de kinderen. Van-
daar dat “Ouderenadvies” een
aparte dienst is binnen Zebra.

De ouderenadviseur informeert
en adviseert over vragen rond zorg
en welzijn, en over allerlei andere
zaken met betrekking tot het ouder worden. De ouderadviseur beant-
woordt vragen, verleent hulp, verwijst door, behartigt belangen en sig-
naleert misstanden.

De ouderenadviseur regelt hulp als bijvoorbeeld door de gezondheid
het zelfstandig wonen moeilijk wordt. De ouderenadviseur geeft infor-
matie over activiteiten die tot doel hebben om eenzaamheid en isole-
ment te doorbreken.

De ouderenadviseur ondersteunt zelfstandige groepen, vrijwilligers
en professionals bij het uitvoeren van taken en activiteiten voor oude-
ren, ondersteunt de wijk ouderengroepen en beheert een pakket aan
ondersteunende diensten, waar onder de telefooncirkels en de
seniorencontactbank.

Voorbeelden van activiteiten die worden ondersteund zijn de maaltijd-
projecten, de cursussen of andere gezellige activiteiten. Regelmatig
worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over thema’s
zoals “Rondkomen in Den Haag” en “Senioren en Veiligheid”. Ruim
400 senioren staan inmiddels ingeschreven bij de Senioren contact-
bank en de stedelijke senioren contactmiddag wordt drukbezocht.

De ouderenadviseur stimuleert
op deze manier een actieve deel-
name aan het maatschappelijke
leven van de individuele oudere,
en draagt zo bij aan een zo lang
mogelijke zelfstandigheid, zelf-
redzaamheid en zorgonafhanke-
lijkheid.

De ouderenadviseur werkt nauw
samen met andere organisaties
op het terrein van de ouderen-

zorg en de mantelzorg in het stadsdeel. Ook is er contact met de ste-
delijke ouderencommissie en met de collega’s van de andere wel-
zijnsorganisaties in Den Haag.

De vier ouderenadviseurs van Zebra werken vanuit vier wijkcentra,
houden spreekuur in twee gezondheidscentra en gaan desgewenst
ook op huisbezoek.

Voor meer informatie over Zebra met betrekking tot ouderenadvies
kunt u tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot
17.00 uur contact opnemen met Matthias Wenzel, telefoon: 070 -
4248000, ouderenconsulent voor het Zeeheldenkwartier.

Ouderenadvies

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

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

Zeeheldenfestival,
ook voor ouderen!

De
Telefooncirkel

De vijfmans formatie Klezmarek
brengt zaterdag 3 juli op het Zeehel-
denfestival wereldmuziek ten gehore.

Iedere maandag in DeeDrie van
13.30 tot 15.30 uur tekenen en
schilderen.
Inlichtingen en aanmelden bij
DeeDrie,  tel: 070-424 82 96.


