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Tijdelijk een bovengrondse
parkeervoorziening aan de
Mauritskade?
Circa 50 parkeermogelijkheden zijn aan de rand van onze wijk en aanpalend gebied
de afgelopen periode opgeheven zonder dat daar parkeerplekken voor terug zijn
gekomen. Om nu toch enige verlichting te bieden voor de parkeerproblemen van de
bewoners, instellingen, bedrijven, gasten eetgelegenheden, hotels en musea, gevestigd in en rond de Zeestraat, stelt de Groene Eland de gemeente Den Haag voor
het braakliggend terrein van het voormalige zwembad Mauritskade tijdelijk in te richten voor een bovengrondse parkeervoorziening.

De toegang en ontsluiting liggen al in de
Zeestraat t.h.v. nr. 44. De borden verwijzend
naar een parkeervoorziening Mauritskade
zijn reeds (thans afgeplakt) door de gemeente geplaatst. De Groene Eland meent
dat met een positieve instelling en in goed
gezamenlijk overleg alsmede met enige
creativiteit van de gemeentelijke diensten
op ultra korte termijn (het Hilton opent eind
mei haar deuren) met een tij delij ke
parkeervoorziening de impasse rond de
parkeerproblematiek in dit gedeelte van
onze stad doorbroken kan worden.
Op 23 december 2009 mailde DSO op de
vraag van de werkgroep Leefbaarheid en
Verkeer van de bewonersorganisatie
Groene Eland over de voortgang van de
aanleg van de parkeergarage naast het
nieuwe Hilton op het terrein van het voormalige zwembad Mauritskade: “dat de BAM
hier nu spoedig weer mee aan de slag
gaat.” Helaas staat dit antwoord van DSO
haaks op de realiteit. De conflicten tussen
de bouwer BAM en Lirema lijken hier en
nu geenszins opgelost. Al met al ligt de
bouw van de parkeergarage al jaren stil.

De Groene Eland
tijdelijk in pand
Elandstraat 154
In tegenstelling tot eerdere vermelding
in de Elandkrant dat bewonersorganisatie De Groene Eland zou verhuizen naar
het pand van DeeDrie in de Witte de
Withstraat kunnen wij u nu melden dat
De Groene Eland tijdelijk is gevestigd in
het pand Elandstraat 154.
Tijdens de voorbereidingen van de verhuizing naar Deedrie heeft een van de vrijwilligers van de W inkeldienst van de Groene
Eland een balletje opgegooid bij woningcorporatie HaagW onen of er een mogelijkheid is om in het nabij gelegen pand
Elandstraat 154 te trekken. HaagW onen
heeft hiermee ingestemd.
De verwachting is dat De Groene Eland tot
medio juli in het pand Elandstraat 154 blijft.
Daarna vertrekken we weer naar onze opgeknapte winkel met kantoor in het wijken dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88a. De openstelling en activiteiten van de Groene Eland zullen tijdens
de tijdelijke situatie hetzelfde blijven.

Daarnaast zijn er al vele parkeerplaatsen
in de omgeving verdwenen:
- met de start van de bouw van het Hilton
in de Zeestraat circa 22 gestoken parkeerplaatsen;
- met de komst van de scholen Intercollege en Luzac in de Zeestraat een aantal
parkeerplaatsen t.b.v. het stallen van fietsen van de leerlingen van deze scholen;
- met het transformeren van de ventwegen van de Sophialaan tot
voetgangersgebieden wederom een
aantal parkeermogelijkheden weg o.a.
voor de aldaar gevestigde ambassades;
- met de bovengenoemde herinrichting
zowel de Canadese ambassade alsmede de Italiaanse ambassadeur vaste
parkeerplaatsen aan de Sophialaan verkregen ten koste van openbare parkeermogelijkheden;
- en nu, met het vervallen van de ventweg,
een voorgenomen besluit ligt t.h.v.
Sophialaan nr. 2, Hotel Carlton Ambassador, tot het instellen van een laad- en
losvoorziening en het aanwijzen van taxistandplaatsen t.b.v. dit hotel, waardoor
weer openbare plaatsen aan de
Sophialaan vervallen;
- het parkeergedeelte rechts naast het
monument Plein 1813 bij voortduring
door Gemeentewerken in beslag wordt
genomen voor opslag bouwmaterialen,
waardoor ook een groot aantal parkeerplekken vervallen.
Kortom, het op korte termijn instellen van
een tijdelijke parkeervoorziening op het
braakliggend terrein van de Mauritskade
is absoluut geen overbodige ingreep!

Anna Paulowna
Galerie Weekend
“Kies Kunst!”
4 t/m 6 juni 2010
Zie pagina 3.

Een nieuw terrasseizoen, met nieuw terrasmeubilair, op het Anna Paulownaplein.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
De verkiezingen zijn achter de rug en wij zijn benieuwd naar het nieuwe college.
Gesprekken worden, bij het schrijven van dit artikel, nog gevoerd en voor ons als
bewoners van de stad is het nu afwachten, maar de richting van het nieuwe college
lijkt vorm te krijgen. Interessant was de uitslag van de verkiezingen in het Zeeheldenkwartier: best wel een beetje zoals we hadden verwacht. Ik was niet verbaasd toen
mij het overzicht van de resultaten voor het Zeeheldenkwartier onder ogen kwam. Ik
zal er hier verder niets aan toevoegen, behalve dan dat ik blij was met die uitslag in
onze wijk. Zeker, iedereen kan overal in de stad gaan stemmen, maar we kunnen er
van uit gaan dat die uitslag representatief was voor het Zeeheldenkwartier.
W e wachten dus nog af welk college we
gaan krijgen. Laten we in ieder geval hopen dat het een college wordt waarin de
belangen van de kiezers voorop staan. Niet
een college waarin die belangen verkwanseld worden: dat hebben we in de eerdere
periode meegemaakt en dat willen we
nooit meer! De Groene Eland was medeondertekenaar van een verzoek van een
groot aantal bewonersorganisaties aan de
politieke partijen om bij de vorming van
een college van B&W de beloften niet ondergeschikt te maken aan het samenstellen van het college. W e hebben dit in de
vorige periode meegemaakt en we werden daar niet vrolijk van (om het maar
zachtjes uit te drukken). Zoals de zaken er
bij het schrijven van dit artikel voorstaan
komt één van de partijen die haar beloften
in 2006 omtrent het VCP niet nakwam
(sterker: die tegenovergesteld handelde)
opnieuw in het college, maar een tweetal
andere partijen, waarvan er één ons nadrukkelijk heeft gesteund, zullen mogelijk
ook zitting nemen.
Voor het Zeeheldenkwartier zijn van belang:
het Verkeerscirculatieplan (VCP), de regelingen omtrent parkeren in de wijk, afspraken over coffeeshops, waarvan we er gewoon veel teveel hebben, gebruik van de
openbare ruimte, zoals de pleinen in de
wijk, het Bestemmingsplan (dat opnieuw
moet worden gemaakt), subsidies voor
ondersteuning van wijkgerichte activiteiten,
en natuurlijk nog vele andere zaken.
Bewonersorganisatie De Groene Eland zit
in een tijdelijk onderkomen: het pand op
de hoek van de Elandstraat en de Vondelstraat moest nodig gerenoveerd worden.
We zitten nu tijdelijk enkele deuren naast
ons vertrouwde onderkomen in de Elandstraat in een prima ruimte die ons door
HaagW onen onder prettige voorwaarden
ter beschikking werd gesteld. Bedankt
HaagWonen!
Marius Kolff

Voor wat het bestuur betreft is op 6 april
2010 Kai Hollemans, na een periode als
kandidaat-bestuurslid, benoemd tot lid van
het bestuur van De Groene Eland. Een
welkome en prettige aanvulling van het
bestuur. Met Kai erbij hebben we nu zes
bestuursleden, maar we blijven op zoek
naar uitbreiding. Dat is gewoon handig om
de bestuurstaken goed te kunnen verdelen. Iedereen mag zich aanmelden en dan
bekijken we of de kandidaat past in het
plaatje dat we voor ogen hebben. Wat we
nu vooral zoeken zijn mensen die uit de
zogenaamd ‘allochtone’ groep van bewoners uit het Zeeheldenkwartier komen, met
name Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse
bewoners, en jongeren (een combinatie
van die twee mag ook!). In het bestuur zijn
mannen nogal oververtegenwoordigd, dus
worden vooral vrouwen aangemoedigd
zich aan te melden. Desondanks is iedere
kandidaat welkom! Een bestuursfunctie bij
De Groene Eland betekent dat je lekker
bezig bent voor de bewoners in het Zeeheldenkwartier, heus niet elke dag of elk
uur van de dag, maar wel geregeld en volgens tevoren gemaakte afspraken. Houd
je van ons Zeeheldenkwartier, je woont hier
ook, en je denkt: “Ja, ik wil wel iets meer
doen voor deze geweldige wijk!”; je hebt
daarbij enige bestuurlijke ervaring of je zou
dat graag willen opdoen, neem dan eens
contact op met Liesbeth Snoep, op het
kantoor van De Groene Eland. Zij zal je
graag meer vertellen en je in contact brengen met andere bestuursleden.
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Afvalcontainers
bestellen of vervangen

De Pure Markt en De Zeehelden
Zondag 16 Mei 2010 van 11:00 tot 17:00 uur
in de Piet Heinstraat en op het Piet Heinplein

Inwoners van Den Haag kunnen bij de gemeente een afvalcontainer bestellen voor
hun huishoudelijk afval. Er zijn verschillende
soorten containers voor de verschillende
soorten afval. U krijgt de afvalcontainers
via de Haagse Milieu Service (HMS). U
kunt een container bestellen via telefoonnummer 14070 of digitaal via een
link op www.zeeheldenkwartier.nl
Er zijn verschillende containers
Restafval 140 liter. geschikt voor 3 huisvuilzakken.
Restafval 240 liter. geschikt voor 6 huisvuilzakken.
GFT 35 liter (bio-emmer). alleen voor groente-, fruit- en tuinafval.
GFT 140 liter. alleen voor groente-, fruit- en tuinafval.
Wat zijn de voorwaarden?
· Alleen particuliere huishoudens mogen de containers bestellen.
· 1 container (per soort container) per adres.
· U kunt alleen voor uw eigen huishouden een container bestellen.
· De containers zijn geschikt voor laagbouw of benedenwoningen.
Woont u op een bovenwoning? Dan kunt u alleen een GFT-emmer
van 35 liter aanvragen. Gebruikt u onder- of bovengrondse verzamelcontainers? Dan kunt u geen minicontainer aanvragen.

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
Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

Het Expertise Centrum is een adviesbureau, gevestigd in
een prachtig pand op de hoek van de Van de Spiegelstraat en
de Van Speijkstraat.
Wij zijn op zoek iemand die 1 a 1,5 dag per week licht
administratief werk wil uitvoeren.
Verder zijn we op zoek naar scholieren voor allerhande
klusjes op oproepbasis.
De werktijden zijn in overleg. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Dille, tel. 070-3514997.

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

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

Marlène van Noort
Kai Hollemans
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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Wij kijken uit naar uw bezoek!
Bij Kapsalon Haarzuiver kunt u naar het toilet en
pinnen voor contant geld.

Wijkschouw werkgroep
Leefbaarheid en Verkeer
Woensdag 19 mei zal de eerste wijkschouw van dit jaar van de
werkgroep Leefbaarheid en Verkeer plaatsvinden in de buurt
gelegen tussen de Laan van Meerdervoort, Zoutmanstraat,
Elandstraat en Waldeck Pyrmontkade. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen!

Zebra Elandstraat
Ter hoogte van de Da Costastraat zal over de Elandstraat een zebra
worden aangelegd. Dit om de veiligheid voor voetgangers in dit deel
van de Elandstraat te vergroten. De aanleg kan elk moment van start
gaan.

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

De volgende Elandkrant
verschijnt: 21 juni
Kopijdeadline: 3 juni
Oplage: 6700 exemplaren

Een greep uit een aantal van de deelnemers:
Verzamelwinkel Collectura, Jouw wijnvriend,
de Kleine Koffiebranderij, Beer Transportfietsen,
Interieur en cadeaus van Edwin Pelser,
Vlaamsch Broodhuys, Crepes-mobiel,
Paul de Wit Hoenderspecialist en vele andere.

Vanaf 18.30 uur vertrekken we vanaf De Groene Eland, Elandstraat 154. Wilt u dat wij langs komen in uw straat om een specifiek knelpunt te zien, geef dat dan even door aan de bewonersondersteuner van De Groene Eland, Marj on Rij nders:
marjon@groene-eland.nl.

Colofon

Aan dit nummer werkten mee
Sippora Stibbe
Petra Reijrink
Marjon Rijnders (KomSa)
Cora Walthaus (vormgeving)

Op de diverse zonnige terrassen in de Piet Heinstraat
kunt u genieten van een hapje en drankje.

In de wijkschouw worden alle knelpunten op gebied van leefbaarheid (zoals: verwilderd groen, zwerfvuil, kapot straatmeubilair,
donkere hoekjes, kapotte stoepen of straten, etc) en verkeer (zoals parkeren, gevaarlijke oversteekplaatsen, vage belijningen,
etc), maar ook knelpunten aangaande vervallen gebouwen en
situaties omtrent verbouwingen in ogenschouw genomen.

De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 154 (tijdelijk
adres), 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

Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op
internet: www.zeeheldenkwartier.nl

Na een succesvolle start in 2009 zal ook dit jaar de
Piet Heinstraat de locatie zijn van een gezellige (duurzame) markt. Dit jaar zullen de ondernemers uit het
Zeeheldenkwartier samenwerken met de Pure Markt
om een divers aanbod te tonen op het gebied van food
en non-food. Voor meer info: www.puremarkt.nl

- advertentie -

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Maak kennis met meer dan 70 ondernemers die zich
bezig houden met onder andere ambachtelijk en lekker eten, gezondheid, creativiteit en duurzaamheid.

Meld- en Steunpunt Woonoverlast
Voor het melden van woonoverlast en overbewoning
Het liefst woont u prettig met uw buren naast elkaar in de straat.
Maar soms gaat er iets mis. Dan staat de muziek altijd te hard of er
is altijd troep in het trappenhuis. Misschien wonen er ook te veel
mensen in de woning naast u. Dan is er sprake van woonoverlast.
Bent u in zo’n situatie en heeft u al van alles geprobeerd om dit op te
lossen? Dan kunt u dit melden bij het gemeentelijke Meld- en steunpunt Woonoverlast.
Wat doet het Meld- en steunpunt Woonoverlast?
Het Meldpunt is er voor Hagenaars die voortdurend overlast hebben
van buren die te veel lawaai maken, de woonomgeving vervuilen of
het huis onveilig maken. Maar ook mensen die last hebben van buren
die met te veel mensen in een woning leven (onrechtmatig wonen),
kunnen bij het Meldpunt terecht. Het Meldpunt heeft goede contacten
met verschillende instanties zoals de politie, verschillende afdelingen van de gemeente of het Bureau voor Bemiddeling en Mediation.
Daarom kan het Meldpunt ervoor zorgen dat uw melding meteen bij
de goede partij terecht komt. Daarna houdt het Meldpunt in de gaten
of uw melding ook wordt opgepakt.
Woonoverlast melden?
Op www.denhaag.nl/woonoverlast kunt u een digitaal formulier invullen. U kunt ook bellen naar het gemeentelijk ContactCentrum op 14070.
Het ContactCentrum zorgt ervoor dat uw klacht terecht komt bij het
Meld- en Steunpunt Woonoverlast. Voor woonoverlast heeft het Meldpunt uw contactgegevens nodig. Meldingen van onrechtmatig wonen
kunt u ook anoniem doen.

Heeft u klachten over de openbare ruimte?
Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl
De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit kan niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat niet
in orde is of overlast van een bedrijf heeft, kunt u dit melden. Denk
hierbij aan gaten in de straat, beschadigd straatmeubilair geluidsof stankoverlast of afval op straat dat er reeds langere tijd ligt.
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Tijdelijk parkeerbeleid
tot 22 uur niet overal
De voorlopige maatregel om het betaald parkeren in het Zeeheldenkwartier uit te
breiden tot 22.00u toont een paar hiaten. Behalve dat de uitbreiding niet voor het
weekend geldt, zijn er in 2 buurten van het Zeeheldenkwartier toch nog problemen te
melden.
Het praktische probleem dat zich voordoet,
is dat het Zeeheldenkwartier administratief is opgedeeld in 2 delen (die hebben
bij de Gemeente nummers 36 en 37). Nu
geldt dit langer betaald parkeren wel in
zone 37, maar niet voor het deel van het
Zeeheldenkwartier dat valt in zone 36 (De
Ruij terstraat, Bazarstraat, Bazarlaan,
Kortenaerkade). Hoewel dit op zich een
begrijpelijke vergissing in de uitvoering is
(alleen zone 36 heeft als naam “Zeeheldenkwartier”), heeft deze grote praktische consequenties, en dit zou rechtgezet moeten
worden.
Wat gebeurt er nu namelijk: de uitwijkende
parkeerders komen nu niet alleen vanuit
de gebieden waaruit zij voorheen al kwamen, zij komen nu ook nog eens uit het
andere deel van het Zeeheldenkwartier
zelf. Dat effect wordt nog versterkt doordat
zone 36 dicht tegen het centrum Noordeinde/Hoogstraat/uitgaansgebied 2005 aan
ligt en daarmee extra parkeerders aantrekt.
Dat heeft tot gevolg dat waar het voorheen
al erg moeilijk was voor bewoners om een
plekje in de buurt te vinden, dit in dit deel
van het Zeeheldenkwartier nu welhaast
onmogelijk is geworden. Dit deel is door
de tijdelijke maatregel dus van de regen
in de drup gekomen.

Foto: Jeroen Schrage

Een van de laatste foto’s van de 22 kastanjes aan de Veenkade. Wegens vernieuwing van de
kademuur zijn de bomen op 18 maart gekapt.

In de uitbreiding van het parkeerregime
naar 22.00 uur zijn ook de winkelstraten
meegenomen. Het gevolg daarvan is dat
bijvoorbeeld de Piet Heinstraat tot 22.00
uur leeg staat, terwijl alle winkels al om
18.00 zijn gesloten. Buurtbewoners parkeren niet in de Piet Heinstraat omdat ze
tot 22.00 uur moeten betalen. Hierdoor
wordt er geen optimaal gebruik gemaakt
van de parkeermogelijkheden in de winkelstraten ná 18.00 uur terwijl de zijstraten
vol staan met geparkeerde auto’s.
Verzoek aan wethouder Smit: Breidt betaald parkeren in geheel het Zeeheldenkwartier tot 22.00u uit en zorg dat er bij het
parkeerregime in de winkelstraten een afwijkende regeling wordt toegepast (d.w.z.
tot sluitingstijd = tot 18.00 uur).

Straatfeest organiseren?
De gemeente Den Haag ondersteunt buurt- en straatactiviteiten in de stad. Het
gaat om kleine activiteiten die bewoners organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer
ontmoeten in de eigen buurt of straat. U kunt voor een straatfeest maximaal €
700,- subsidie aanvragen.
U kunt de subsidie tot 1 juli 2010 aanvragen. Vraag de subsidie ten minste 10
werkdagen voordat het feest plaatsvindt aan. De gemeente heeft een vast budget
voor straat- en wijkfeesten. Als het geld op is, wijst de gemeente de aanvragen die
nog binnenkomen af. Heeft u een leuk idee waarvoor u subsidie wilt aanvragen?
Neem dan contact op met bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat
154, tel: 3560410. Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. Mailen kan ook:
info@groene-eland.nl Meer informatie op www.denhaag.nl of via een link op
www.zeeheldenkwartier.nl

Inbraakpreventie
in uw eigen belang!

Anna Paulowna Galerie
Weekend 4 t/m 6 juni 2010

Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker. Waarschijnlijk kunt u eenvoudig uw huis veiliger maken. Een inbraak is vervelend om mee te maken. Naast de schade aan
uw spullen en geregel met verzekeringen, kunt u nog lang last
hebben van een onveilig gevoel in uw huis. Wacht dus niet tot er bij u
ingebroken wordt, maar zorg dat u veilig woont. De meeste aanpassingen hoeven
niet veel geld te kosten.

Dit jaar wordt alweer voor de 5e! keer het Anna Paulowna galerieweekend georganiseerd in de hippe galeriewijk rondom het Anna Paulownaplein in het Mesdagkwartier
in Den Haag. De galerieroute breidt zich uit en loopt inmiddels vanaf het Vredespaleis
tot aan de Grote kerk. Er zijn weer meer nieuwe deelnemers en feestelijke openingen
van exposities te beleven. De wijk trekt de laatste jaren veel aandacht van de media
omdat er bijzondere hedendaagse kunst te zien is in de galeries, die ieder hun eigen
karakter hebben. Zij heeft een internationale uitstraling en de gezellige terrasjes op
het Anna Paulownaplein in het hart van de wijk en de nabij gelegen musea maken de
buurt tot trekpleister voor het kunstminnend publiek.

Tips om woninginbraak te voorkomen:
• Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
• Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat. De voordeur achter
u dichttrekken is niet genoeg!
• Haal de sleutels uit het slot en leg ze op een vaste plek. Zorg dat de sleutels niet te
zien zijn.
• Leg geen sleutel onder de deurmat, op de deurpost of op een andere zichtbare plek.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.
• Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
• Doe uw gordijnen overdag open.
• Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
• Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
• Schrijf op welke waardevolle spullen u in huis heeft en maak er foto’s van. Zo hebben
de politie en uw verzekeringsmaatschappij bij diefstal een duidelijke beschrijving van
uw spullen. U hebt dan een grotere kans dat u uw kostbaarheden terugkrijgt. De
beschrijving helpt u ook om de totale waarde van uw bezittingen vast te stellen. Dat is
handig als u een verzekering afsluit.
• Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend
bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.
Met een gerust gevoel op vakantie:
• Vraag de buren, familie of een kennis om op uw huis te letten.
• Controleer of alle ramen en deuren afgesloten zijn en de sloten niet stuk zijn.
• Sluit binnendeuren en kasten niet af. Zo voorkomt u extra schade.
• Zorg dat het lijkt of er iemand thuis is.
• Laat niet weten dat u op vakantie bent via uw antwoordapparaat, voice mail of emailassistent.
• Plak geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen.
• Sluit geen gordijnen en haal geen planten voor de ramen weg.
• Vraag iemand of hij de brievenbus regelmatig leegt en laat de post neerleggen waar
deze van buitenaf niet te zien is.
Is er toch ingebroken?
Doe dan altijd aangifte! De politie krijgt dan een goed beeld van inbraken in uw wijk en
kan actie ondernemen. U kunt aangifte doen op het politiebureau.
Op www.hoeveiligismijnwijk.nl ziet u hoeveel aangiften er in uw wijk zijn gedaan van
woninginbraak.

Het galerieweekend heeft dit jaar als thema : “Kies Kunst!“
Tijdens het galerieweekend zijn er in de
galeries boeiende exposities te zien van
onder andere: Bierenbroodspot, Heyboer,
Melle, Eissens, Chretien, Clovis, Carvajal,
Kun, Polin, Nieto, Londono, Alcala, Lima,
Peereboom, De Jonge, W outers, Marin,
Debombourg, Dimanche, Machet en nog
vele andere kunstenaars.
Om het 1ste lustrum van de route een
extra feestelijk tintje te geven, organiseren een aantal galeries feestelijke openingen met muziek. Arte Sin Limites gallery
doet de aftrap op vrijdagavond om 20.00
uur .Met een swingende Latin opening
met werk van 7 Latijnsamerikaanse kunstenaars. Op zaterdag heeft Galerie 91
een rondtrekkende band en op zondag
vanaf 16.00 uur organiseert Livingstone
Gallery live muziek behorend bij de opening van haar expositie. Ook is er bij Eigen Stijl Live Jazz op zondag.
Galerie Arte Sin Limites

Galerie MAT

Openingstijden van de deelnemende galeries tijdens het Galerieweekend zijn:
vrijdag: 4 juni van 19.00 tot 22.00 uur,
zaterdag: 5 juni van 12.00 tot 19.00 uur en
zondag: 6 juni van 12.00 tot 19.00 uur.
Deelnemers
De Grens, Livingstone Gallery, Galerie 91,
Galerie Beeld, Arte Sin Limites gallery, Galerie Anton Art Design, Galerie/atelier MAT,
Room, Eigen Stijl, De Vlaming galerie en
artotheek, Galerie Ariana, Chattelin Audio
systems, Start Art, Seasons Galeries, Galerie Chiefs and Spirits, Wicked W ines en
Het Carlton.

Bel-me-niet Register
W ilt u niet gebeld worden door telemarketingbedrijven? Consumenten kunnen hun
telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet
register: https://www.bel-me-niet.nl
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Het wordt tijd voor
het Zeeheldenfestival!

door Livia de Metz

Op woensdag 30 juni start de 30e editie van het Zeeheldenfestival, als altijd op het
Prins Hendrikplein. Op de woensdagmiddag is er vooral veel te doen voor kinderen.
Burgemeester Jozias van Aartsen zal om 18.00 uur de officiële opening verrichten.
Hij zei dat hij dat graag wilde doen tijdens de behandeling van ons burgerinitiatief
tegen inhuur bewaking -najaar 2009- en wij waarderen het zeer dat hij zich aan zijn
woord heeft gehouden. Komt allen!
Het wordt weer een prachtfestival met ruim
vijftig acts uit alle windstreken, vooral die
van Den Haag. Op de woensdag- en
zaterdagmiddag is er voor de Zeeheldjes
veel moois te beleven; een spelletjescircuit, poppenkast, speciale kindervoorstellingen en een workshop trommelen.
En als we daar genoeg vrijwilligers voor
kunnen krijgen (zie de oproep, elders) kunnen ze alle dagen worden geschminkt,
behalve op zondag.
Een greep uit de lange lijst optredens:
Donderelf
pretpop van Uitverkocht, rock van Relish,
j azz & funk & soul van Funk-U-Bine,
Santana tributeband Supernatural, kinderpopband Bosman, verhalenverteller Donderelf, wereldmuziek van Zorita, een workshop Bollywooddans van dansschool Ashna,
Klezmarak met klezmer/Turkse en Balkanmuziek, Pogo-a-Gogo brengt ‘covers met een
twist’ - en er komt nog veel en veel meer. Ook dit jaar is er weer veel ruimte voor jong
talent; zo verzorgen de basisscholen uit de wijk optredens evenals een aantal beginnende bands van bandcoachingsorganisatie Ready to Play. Behalve al die muziek hebben we weer veel straattheater voor jong en oud in de aanbieding.
Op zaterdag dijt het festival uit met een
grote rommel- en informatiemarkt rond het
plein en kinderen mogen hun spulletjes
verkopen op de vrij markt in de Prins
Hendrikstraat, tussen plein en Van Kinsbergenstraat. De zaterdagavond wordt helemaal goed afgesloten door The Antwerp
Gipsy-Ska Orkestra, in Nederland misschien nog niet zo bekend maar daarna in
ieder geval wereldberoemd in het Zeeheldenkwartier.
The Antwerp
Een mooie traditie is vervolgens het ontbijt
Gipsy-Ska Orkestra
met stemmige muziek op de zondagochtend, het is dan inmiddels 4 juli 2010.
Die zondagochtend werd in 2005 voor één keer georganiseerd ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van het festival. Het bleek een dermate groot succes dat het inmiddels
een rotsvast onderdeel is geworden. Voor dit jaar staan weer twee ensembles met
getalenteerde musici van het Koninklijk Conservatorium geprogrammeerd. Barok, klassiek en romantiek op het verstilde Prins Hendrikplein; een heel bijzondere ervaring.

Eind mei staat alle informatie op editie 2010 van onze site www.zeeheldenfestival.nl.
Dan gaan we ook het affiche, programmaboekje en de flyers verspreiden in de wijk zelf
(.. meedoen met het bezoeken van de winkeliers? Graag! Zie de oproep, elders) en via
een aantal distributiepunten daarbuiten. Het boekje wordt begin juni ook huis-aan-huis
in de wijk verspreid, dus houd je brievenbus in de gaten!

Kramenmarkt Zeeheldenfestival
Op zaterdag 3 juli van 10:00 uur tot 18:00 uur is er weer gelegenheid om uw waren
aan de bezoekers van het festival ter verkoop aan te bieden, of om de bezoekers te
informeren over iets dat zij zeker moeten weten.
Als u in het Zeeheldenkwartier woont of als u een instelling vertegenwoordigt die in het
Zeeheldenkwartier gevestigd is, kunt u hiervoor een kraam op de buitenring van het
Prins Hendrikplein huren. De kramenmarkt is niet bedoeld voor commerciële bedrijven.
De huurprijs voor een kraam is € 40,-- daarnaast betaalt u € 20,-- borg,die u retour
ontvangt als u de kraam in originele staat achterlaat. Er kunnen na afloop van de markt
geen spullen worden achtergelaten!
Kramen kunnen alleen gehuurd worden door gebruik van onderstaande bon. De ingevulde bon kunt u inleveren bij De Groene Eland. Er zijn 42 kramen beschikbaar. Wanneer dit aantal is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst te staan. Eind
mei 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.

Inschrijfbon kraam/informatiestand
Zeeheldenfestival op zaterdag 3 juli 2010
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heb jij tijd voor
het Zeeheldenfestival?
Het Zeeheldenfestival wordt nog steeds voor en door de wijk georganiseerd en uitgevoerd, voor en door vrijwilligers. Ook voor dit jaar zoeken we wijkbewoners die zich
een paar uur in willen zetten. Hieronder staat waarbij we extra hulp kunnen gebruiken. Zit er wat voor je bij? Meld je dan aan bij bewonersorganisatie De Groene Eland,
tijdelijk gevestigd in het pand Elandstraat 154. Het kantoor is van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 12.30 uur geopend, telefoon 070 356 04 10 en vraag naar Liesbeth of
Marjon. Een e-mail is ook prima, die kun je sturen naar secretariaat@groene-eland.nl
. Vergeet niet om daarin aan te geven waar je aan mee wilt doen (of eerst meer over
wilt weten) + je naam en telefoonnummer. Wij nemen daarna contact met je op.
* Eten en drinken
We kunnen nog heel wat vrijwilligers gebruiken voor de bar en voor de eetkraam die we
dit jaar voor het eerst hebben. Je kunt aangeven waar je je wilt inzetten en wat je specialiteit is. W il je biertjes tappen en limonade of wijn inschenken (minimaal 16 jaar oud), wil
je pannenkoeken bakken of wil je lekkere broodjes verkopen? Fruit snijden voor de
sangria, misschien? Ook als je maar een enkele dag of een paar uurtjes de tijd hebt, zijn
wij blij met je hulp! Vermeld als onderwerp bij je e-mail “Vrijwilliger bar” (of eetkraam).
* Lekker rommelen
Ook zoeken wij nog enthousiaste mensen die willen helpen met de verkoop in de rommelkraam tijdens het festival. Heel gezellig en voor een goed doel; ons eigen buurtfeest. Als
je mee wilt doen, meld dit dan bij De Groene Eland. Vermeld “Vrijwilliger rommelkraam”
als onderwerp in een eventueel e-mailtje.
* Kinderen versieren
Ook wel bekend als schminken! W e zoeken vrijwilligers met fantasie en geduld,
die onze jongste bezoekers willen omtoveren in vlinders, tijgers, prinsessen en
piraten. Ervaring is niet noodzakelijk, met
een klein beetje tekentalent en een hoop
enthousiasme kom je een heel eind. Bovendien krijg je vooraf een introductie in
het kinderschminken. Het is fijn als je tijdens het festival minimaal 2 keer 2 uur
beschikbaar bent. Schminkspullen zijn
aanwezig. Vermeld als onderwerp bij je email “Vrijwilliger schminken”.
* Aan de wandel
Begin juni bezoeken we liefst alle winkeliers in het Zeeheldenkwartier met het affiche
van het Zeeheldenfestival, een stapel flyers en de vraag of ze willen meewerken aan de
promotie door een affiche op te hangen en flyers op hun toonbank te leggen. Een paar
weken later moet dat nog een keer gebeuren, de flyers vliegen vaak weg. Bij die bezoekjes kunnen we best wat versterking gebruiken. Heb je een paar uurtjes over en wil je je
eigen wijk beter leren kennen? Meld je dan aan bij De Groene Eland en zet bij je e-mail
‘Vrijwilliger distributie’ als onderwerp.
Reageren?
Hoe dat moet staat bovenaan deze oproep. Bedankt en tot ziens!

Medebewoners
in vogelvlucht
door Rick Finck

Naam: Raphael & Tawhida
Status: Samenwonend
W oonachtig in het zeeheldenkwartier:
15 jaar
Beroep Raphael: Manager Tattooshop in
het centrum van Den haag
Werkzaamheden hij: o.a. financien- en
voorraadbeheer, service en begeleiding van het personeel.
Beroep Tawhida: Student Autonome Beeldende Kunst te Rotterdam.
Werkzaamheden zij: o.a. het door diverse disciplines ontwikkelen van kunst, creativiteit en zichzelf.
Pluspunten van het zeeheldenkwartier:
1. Vlakbij het centrum.
2. Gemengd qua klassen en culturen
3. Dichtbij het strand
Minpunten van het zeeheldenkwartier:
1. Parkeerproblemen door te weinig parkeerplekken
2. Het (nog steeds) gevaarlijke kruispunt hoek Elandstraat/Vondelstraat/Zoutmanstraat (o.a. in 2008 dodelijk ongeval fietser)
3. Het gebrek aan algemene vuilcontainers
Suggesties voor het verhelpen hiervan?
(Tawhida) Nou... bijvoorbeeld zou er een enorme parkeergarage gebouwd kunnen
worden onder de aan te bouwen huizen op de plek van de uitgebrande school aan
de Tasmanstraat.
Aanraadplek van het zeeheldenkwartier: Het Prins Hendrikplein! Erg gezellig in de
zomer met zijn bankjes en gemeleerd gezelschap.

Email adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soort kraam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleveradres: bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 154.
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W ij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in vogelvlucht’. een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele beleving neer te zetten.
Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar elandkrant@groene-eland.nl.

Elandkrant

Petra’s opmerkelijke zaken:
Kinderfeest
Fietsen in het Zeeheldenkwartier op Bonbonplein
door Petra Reijrink

Het is weer voorjaar en voor veel mensen betekent dat: op de fiets!
Nederland is nog altijd hét fietsland bij uitstek. Met 18 miljoen fietsen heeft het de
hoogste fietsdichtheid van Europa. Jaarlijks worden er anderhalf miljoen nieuwe
fietsen verkocht en de fietsverkoop neemt nog steeds toe. Ook dit jaar zal de verkoop
van fietsen fors toenemen, mede door de start van 2 grote wielerevenementen in
Nederland, de Giro d’Italia op 8 mei in Amsterdam en de Tour de France op 3 juli in
Rotterdam.

Woensdagmiddag 7 april was het feest voor kinderen uit het Zeeheldenkwartier. Dit
lentefeest vond plaats op het Bonbonplein. Het mooie weer zorgde voor een grote
opkomst en veel gezelligheid. Op het plein stond onder meer een springkussen, waar
kinderen zoals altijd van genoten. Ze konden ook pony rijden en zich laten schminken. En er werden gratis suikerspinnen en drankjes uitgedeeld.
‘Leuk’, vond Rafieq het, die met drie vriendjes kwam en een suikerspin verorberde.
‘Dat was lekker.’ Het springkussen vond
hij ‘wel grappig’, ‘vooral om de kinderen te
zien springen’. Ook Amin en Carlos hadden het naar hun zin op het lentefeest. Zij
werken regelmatig mee aan het schoonhouden van de wijk. Dat doen ze met plezier. ‘En na afloop krijg je snoep’, zegt Amin.
Het lentefeest werd afgesloten met het
schoonvegen van het plein, waar ook kinderen bij hielpen.

Fietsen heb je in alle soorten en maten
zoals: vouwfietsen, ligfietsen, sportieve fietsen, racefietsen, transportfietsen, bakfietsen, tandems en elektrische fietsen. Iets
meer dus dan de eenvoudige beschrijving
van de hedendaagse fiets die tenminste
bestaat uit twee wielen, een frame, een
zadel, een stuur, een fietsketting en een trapas met pedalen!
Een beetje fietsliefhebber, in het bijzonder
voor speciale fietsen, weet in Den Haag
feilloos de weg naar het Zeeheldenkwartier te vinden voor onderstaande zaken.
Kemper fietsen - Waldeck Pyrmontkade 454
www.kemperfietsen.nl
Kemper biedt een zeer breed assortiment van meer dan 35 verschillende vouwfiets
modellen. Er is een vouwfiets voor iedereen en voor verschillende doeleinden, zoals
recreatief gebruik of woon/werkverkeer. Een proefrit en een goed advies is wat je hier
kan verwachten. Daarnaast hebben zij ook fietsen van Giant, Gazelle, Batavus, Azor en
Pointer. Voor elektrische fietsen hebben zij Flyer fietsen, Giant, Simplex en Batavus in
het assortiment. De nieuwste aanwinst in het assortiment zijn de Bulls mountainbikes.

Cadeau
Het lentefeest is een 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.

Topbikes - Elandstraat 89
www.topbikes.nl
Topbikes is de specialist op gebied van ‘Trek’ fietsen en beschikken over zeer breed
assortiment van deze fietsen waarvan de meeste direct leverbaar zijn. De gehele Trek
collectie 2010 staat inmiddels in de showroom. Zo ook de Trek 8500 hardtail die
mountainbike van het jaar is geworden. Daarnaast hebben zij ook fietsen van Batavus
en Empo. In de winkel zijn ook speciale fietsschoenen, fietskleding en andere accessoires te vinden. In de werkplaats worden fietsen van alle merken gerepareerd en
worden de meeste reparaties vaak nog dezelfde dag uitgevoerd.

Het lentefeest werd gefinancierd door
Haag Wonen en de gemeente. De coördinatie was in handen van Bureau ‘de Brug’.
Maar daarnaast hielpen nog veel meer organisaties mee, zoals Stichting BBOZ, de
basisscholen Wereldwijzer, Max Velthuijs
en De Spiegelschool, Kinderopvang Abel,
bewonersorganisatie De Groene Eland en
andere vrijwilligers uit de wijk.

Beer Transportfietsen - Waldeck Pyrmontkade 116
www.beertransportfietsen.nl
Beer Transportfietsen is dé leverancier en vakman in Den Haag en verre omstreken
van stevige transportfietsen, bakfietsen, stadsfietsen, kindertandems, lage-instapfietsen
en bagagekarren. Bij Beer is de mogelijkheid om de (bak)fietsen uit te proberen en te
vergelijken. De fietsen van A-merk Azor-Bike kunnen worden samengesteld op persoonlijke voorkeur wat betreft: aantal versnellingen, kleur, uitvoering en natuurlijk framehoogte.
Tevens doen zij reparaties en kleine aanpassingen aan alle soorten transportfietsen,
bakfietsen, race- en ATB fietsen en “gewone” fietsen.

Nog drie feesten
Er staan dit jaar nog drie feesten op stapel. Op 9 juni is er een straatspeelmiddag
op het Elandplein. Op 15 september wordt
een wijkfeest voor jong en oud gehouden
op het Jennyplantsoen en 1 december
komt de Sint naar het Bonbonplein. De feesten vinden steeds op woensdag plaats,
van 14.00 tot 17.00 uur.

Dieren knuffelen
bij Het Beestenspul
Ineengeklemd tussen de woningen van de Hemsterhuisstraat, de Veenkade en de
Westerbaenstraat ligt een goed bewaard geheim van het Zeeheldenkwartier: de kinderboerderij Het Beestenspul. Mensen van buiten de wijk zouden nooit vermoeden
dat hier zo’n bijzondere voorziening is.
De kinderboerderij heeft sinds half maart een nieuwe beheerder: Carlo Deurs. Hij zorgt
er samen met de vijf andere medewerkers voor dat de dieren het naar hun zin hebben
en dat de bezoekers zich welkom voelen. “Als ik ‘s morgens binnenkom, ga ik eerst bij
de dieren kijken of ze het goed maken. Daarna begin ik samen met de medewerkers
met onze dagelijkse werkzaamheden, zoals het voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken en van het terrein”, vertelt Carlo. “Voordat ik hier kwam, werkte ik bij de
Haagse stadsboerderij. Dat was leuk werk, maar het Beestenspul zo midden in de wijk
sprak me erg aan.”

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

Oude spullen en kleding gevraagd
Spulletjes en/of kleding over?
W ij weten een heel goed doel; de rommelkraam op het Zeeheldenfestival.
De opbrengst van alles wat daar wordt verkocht komt namelijk ten goede aan het
festival! Uw oude spulletjes en kleding (wel schoon, onbeschadigd en compleet)
zijn in de komende maanden dan ook zeer welkom bij bewonersorganisatie De
Groene Eland (tijdelijk gevestigd in het pand Elandstraat 154). Het kantoor is van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur geopend.
Alvast bedankt namens de kraamcommissie!
Carlo Deurs, de nieuwe beheerder van kinderboerderij Het Beestenspul.

De kinderen uit de wijk kunnen naar de dieren komen kijken en helpen met voeren. Op
het Beestenspul wonen varkens, geiten, kippen, cavia’s, konijnen, woestijnratjes en
parkieten. De kinderboerderij heeft een speeltuintje met speeltoestellen. Ook zijn er
poppenwagens, fietsjes en ander speelgoed. Dat wordt gegeven door buurtbewoners
die er zelf niets meer mee doen. Bijzonder is ook de picknickwei waar met mooi weer
buurtbewoners lekker buiten kunnen eten. “Het is hier vaak druk, er komen veel bezoekers. Niet alleen kinderen, maar ook wel ouderen uit de buurt”, zegt Carlo. “Kinderdagverblijven brengen geregeld een bezoekje. Aan de Veenkade komt een nieuw kinderdagverblijf dat aan de achterkant een uitgang krijgt naar de kinderboerderij. Dan kunnen
ze bij ons komen spelen.”
Buurtbewoners kunnen eieren kopen bij de kinderboerderij. En in de vakanties kunnen
kinderen hun cavia of konijn hier laten logeren. Carlo is bezig om de activiteiten die in het
verleden werden gehouden, zoals de knutselmiddagen, weer nieuw leven in te blazen.
In juni organiseert het Beestenspul een schaapscheerfeest. “En in de winter gaan we
weer kerststukjes maken”, belooft Carlo. Alle activiteiten staan op de website van de
BBOZ, die verantwoordelijk is voor de kinderboerderij: www.bboz.nl.
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. In juli,
augustus en september gaan de deuren pas om 21.00 uur dicht.
Het telefoonnummer van het Beestenspul is 3562918.
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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

Dagtocht naar de
Kagerplassen en de
Haarlemmermeer
Op donderdag 24 juni a.s. organiseert St. Zebra een dagtocht naar
de Kagerplassen en de Haarlemmermeer. Het belooft een leuke en
afwisselende dagtocht te worden. Via Wassenaar en Leiden gaan
we naar Burgerveen, waar we de Tropische Rozentuin bezoeken.
Hier worden koffie en gebak aangeboden.
Vervolgens rijden we via Voorhout en Sassenheim naar Buitenkaag.
Daar wordt rond het middaguur een prima verzorgd diner geserveerd.
Om 14.00 uur start een mooie vaartocht over de plassen naar W armond. Vergezichten, oude boerderijen en molens sieren het landschap. De thuiskomst is omstreeks 17.00 uur. De bus vertrekt om
9.00 uur vanaf het tijdelijke adres van Bewonersorganisatie “De Groene
Eland”, Elandstraat 154.
Tot 7 juni a.s. kunt u zich aanmelden voor deze tocht. Daarna is het
mogelijk, voorzover er nog plaatsen vrij zijn. Kosten: € 38,00 (met
Ooievaarspas: € 25,00). Aanmelden kan, van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur, bij de Winkeldienst van de Bewonersorganisatie
De Groene Eland, Elandstraat 154, tel. 356 04 10.

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,

Yoga

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

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

In DeeDrie, W itte de W ithstraat
119, 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
DeeDrie, tel: 070-424 82 96.

Zaterdag
5 juni
Haagse
55+ Dag

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
W il 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.

Beleef! de Haagse 55+ Dag op
zaterdag 5 juni 2010 in en rondom het Stadhuis aan het Spui.
Met dit jaar een speciale Interactieve Boulevard, waar 55plussers uitgebreid kunnen kennismaken met moderne media,
de ov-chipkaart en andere digitale en elektronische wonderen.
Kagerplassen

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 Buurthuis DeeDrie in de Witte de Withstraat 119.
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in DeeDrie doordraaien:
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
W oensdag 19.00 - 20.00 uur
E.G.A. (afslankclub)
Vrijdag
09.00 - 11.45 uur
Gymclub
Zondag
13.00 - 16.00 uur
Pannenkoekenmiddag elke
2 weken (op 2, 16 en 30 mei)
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.

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!
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De Haagse 55+ Dag is een prachtige dag waarop Haagse 55plussers centraal staan. Een
festiviteit barstensvol informatie,
amusement en relaxen. En vooral
een evenement dat bekend staat
om de gezelligheid. De Haagse
55+ Dag vindt voortaan niet om
het jaar plaats, maar elk jaar in
het eerste weekend van juni.
Dit jaar is zaterdag 5 juni de dag
om alvast in uw agenda te reserveren. U kunt er dan terecht voor
een grote informatiemarkt, waar
allerlei Haagse organisaties, instellingen en bedrijven zich presenteren met hun aanbod voor
Haagse 55-plussers. W onen,
vervoer, zorg en welzijn: u vindt er
een compleet overzicht. Dit jaar
voegen we daar een speciale Interactieve Boulevard aan toe,
waar u uitgebreid kunt kennismaken met moderne media, de ovchipkaart en andere digitale en
elektronische wonderen.
“Beleven” is dit jaar het motto en
dat zal op 5 juni niets te veel gezegd zijn. Het geheel wordt natuurlijk omlijst met een keur van
muzikale optredens en lekkere
hapjes.

Pannenkoekenmiddag
Zondag 2, 16 en 30 mei van 13.00
tot 16.00 uur in DeeDrie, Witte de
Withstraat 119.

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 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 situaties kan tijdig hulp ingeschakeld worden. W anneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel, dan kunt u
contact opnemen met de coördinator mevr. Tineke van Eendenburg,
telefoon 3024250.

Peuterspeelzaal Tomteboe
Witte de Withstraat 119
Knutselen, klimmen en klauteren, tekenen,
kringspelletjes, poppenhoek, zingen, samen
buiten spelen, eigenlijk te veel om op te noemen.
De ouderbijdrage is 20 euro per maand, en
als u een Ooievaarspas heeft is het gratis.
Kom tijdens de speeluren gerust langs.
Openingstijden maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
en dinsdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur
We zijn momenteel ook een voorschool [Kaleidoscoop]
en we werken samen met basisschool “de W ereldwijzer”
Inlichtingen telefoon 06-30568455
e-mail: tomteboe@hotmail.com

