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Strooptocht
Zeeheldenkwartier
Tijdens de Strooptocht op 18 december bieden ongeveer 40 deelnemende winkeliers
en horecagelegenheden in het Zeeheldenkwartier aan kleine en grote deelnemers
van de Strooptocht verschillende belevingen en tractaties aan.
De straten zijn sprookjesachtig door het licht van de vuurkorven, zeehelden gidsen de
stropers door de straten. Zij vullen tijdens de tocht hun strooptassen met stroopwaar.
Genietend van muziek, de verhalenvertellers, kleine geschenkjes, lekker eten en het
spektakel op de pleinen verkennen zij het aanbod van het Zeeheldenkwartier. Op de
startpunten worden de stropers onthaald op eigen, grootse wijze. Hotdogs van Coop,
gluhwein van eetcafe de Klap en chocolademelk van Albert Heijn XL Elandstraat zorgen
voor een goed begin van de tocht.
Een exclusieve broodproeverij bij BROOD,
heerlijke stamppot bij Roem in de Keuken
en neem ook een paar extra sneakers mee,
in de Atelierwinkel worden ze door een kunstenaar beschilderd! Maar ook Strooptochttassen drukken bij Kees Knaap’s Zeefdrukkerij en jazzmuziek van een pianist bij De
Kleine Koffiebranderij met daarbij handgemaakte macarons en Irish Coffee. Kerstengeltjes maken voor de kinderen bij Vita
Nova en smullen bij de mobiele snackwagen van De Lekkere Trek, aangeboden
door Efficiency, Warung Soeboer en Super-markt Mikros. Dit zijn een paar voorbeelden van de activiteiten tijdens De
Strooptocht op 18 december.
Start: 15.30 uur. Einde: 19.00 uur.
Startpunten: Prins Hendrikstraat, bij de
W aldeck Pyrmontkade en Piet Heinplein.
Kaarten via www.strooptocht.nl en deelnemende ondernemers. Kosten: € 10,-- in
de voorverkoop en € 12,50 op de dag zelf.

Gezocht:
vormgever(s)

Zeeheldenfestival:
The Movie

De organisatie van het Zeeheldenfestival
zoekt voor het ontwerp van onder andere
het programmaboekje, posters, flyers en
website (bestaande site in WordPress)
een grafisch vormgever, het liefst iemand
die in het Zeeheldenkwartier woont.

We zoeken Zeehelden m/v die een (korte,
krachtige) film willen maken over het Zeeheldenfestival inclusief ‘The Making Of’.

Iemand die het leuk en zinnig vindt om een
creatieve bijdrage te leveren aan dit grootste kleine buurtfeestje van Den Haag. Met
een knipoog naar de actualiteit is het
thema van dit jaar ‘Veel voor weinig!’ en
het is de bedoeling om dit losjes te verwerken in de vormgeving.
Heb je interesse in deze eervolle opdracht?
Stuur dan een mail naar zhfpub@gmail.com
met als onderwerp ‘vormgeving Zeeheldenfestival 2012’. Vermeld in je mail je
naam, adres en telefoonnummer. In januari word je uitgenodigd voor een collectieve briefing aan kandidaatvormgevers.

De opnames strekken zich dus over een
half jaar uit; tijdens de algemene vergadering bijvoorbeeld, bij de vormgever, het sorteren van spullen voor de rommelkraam,
een commissievergadering, van een vrijwilliger die thuis achter de computer aan
het vrijwilligerswerk is, van nog veel meer
achter de schermen... en van het festival
zelf, natuurlijk.
De film moet een goed beeld geven van
het festival aan (potentiële) subsidiegevers, sponsors en andere beslissers en
is vooral bedoeld voor de komende jaren.
Lijkt het je wat? Heb je hart voor het Zeeheldenfestival, een videocamera, talent en/
of ervaring, ideëen en ook wel wat tijd?
Dan is dit je kans! Laat van je horen, stuur
een mail naar zhfpub@gmail.com met als
onderwerp ‘Film Zeeheldenfestival 2012’.
Vermeld in je mail je naam, adres en telefoonnummer. En begin 2012 hoor je meer
van ons.
Organisatie Zeeheldenfestival.

In deze krant o.a.
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 2012.
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Buurtleefbaarheidsdag Zeeheldenkwartier
Zaterdag 26 november was het Buurtleefbaarheidsdag in de straten Waldeck Pyrmontkade, Elandstraat/plein, Veenkade, Chrispijnstraat, Helmersstraat, Da Costastraat, Zorgvlietstraat, Jenny
Plantsoen en Hemsterhuisstraat. Vrijwilligers van De Groene Eland gingen samen met BBOZ,
Jongerenproject BBOZ, HaagWonen, Max Velthuijsschool, Bureau de Brug en Wijkpolitie Karnebeek de buurt in om zwerfvuil en afgevallen blad op te ruimen en onkruid te verwijderen. De
leerlingen van de Max Velthuijsschool belden bij bewoners aan en nodigden hen uit om mee te
vegen. Een aantal wijkbewoners meldden zich spontaan aan om mee te helpen. Er zijn tussen de
40 en 50 grote zakken vuil opgehaald. Al met al een succesvolle dag!

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
Afgelopen maand kregen we onze nieuwe huisvuilkalender in de bus, voor degene
die goed hebben opgelet was het gelijk duidelijk, de vaste vrijdag voor een deel van
de wijk, als vuilnis ophaaldag, verhuist voor een deel van de wijk naar de dinsdag. Ik
weet niet of u bij deze groep oplettende burgers hoort maar persoonlijk werd ik me
er pas van bewust toen een oplettende wijkbewoner daar via De Groene Eland op
attendeerde.
Terwijl ik dit schrijf (27 november) is er
behalve deze huisvuilkalender geen enkel vorm van communicatie vanuit de gemeente geweest over de, toch best wel,
ingrijpende verandering. Natuurlijk kan de
ophaaldag veranderd worden maar ik verwacht als burger dat zo iets goed gecommuniceerd wordt. Zeker als u bedenkt dat
het verkeerd aanbieden van het vuilnis,
vanaf nu, extra beboet gaat worden. Ik
spreek hierbij mijn hoop uit dat de eerste
vrijdag waarop er geen vuilnis meer wordt
opgehaald, dat de gemeente enige
coulance heeft in het uitschrijven van boetes. Daarnaast hoop ik dat we allemaal
voor die tijd nog een brief van de gemeente
ontvangen waarin de gewijzigde ophaaldag wordt aangekondigd. Op het gevaar
af dat de gemeente dit alsnog doet, vrees
ik dat dit ijdele hoop is. Voor mij is dit illustratief over de werkwijze van onze gemeentelijke overheid. Formeel hebben ze zich
aan de regels gehouden, door het via de
nieuwe kalender aan te geven, en dus valt

er formeel niets te verwijten. Feitelijk zijn
we allemaal overvallen en begaan sommige van ons onbewust overtredingen terwijl we dat helemaal niet willen.
Gelukkig gaan sommige zaken ook best
goed. De opkomst bij het project ‘Buurt Signaal’ van de politie was boven verwachting, wat aangeeft dat onze wijkbewoners
hart voor onze buurt hebben.
De opkomst bij de informatieavond over
de plannen Noordwal - Veenkade was ronduit overweldigend. Helaas bleek dat bijna
niemand de plannen van de Gemeente ondersteunde. W el werden er alternatieve
plannen gepresteerd, die konden rekenen
op de goedkeuring van de wijkbewoners.
Gek genoeg zijn deze alternatieve plannen
ook veel goedkoper. Voor een college dat
zwaar moet bezuinigen moet dit toch als
muziek in de oren klinken.
Ludo Geukers, voorzitter.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
De Groene Eland
Woensdag 11 januari organiseert bewonersorganisatie De Groene
Eland haar Nieuwjaarsreceptie in De Heldenhoek, Elandstraat 88 van
17.00 tot 19.00 uur. Voor deze receptie worden alle relaties van de
bewonersorganisatie uitgenodigd, daaronder zijn gemeenteraadsleden, B&W, politie, zusterorganisaties uit andere wijken, en vele anderen. Ook actieve vrijwilligers en deelnemers van de werkgroepen
ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Het Bestuur wil ook graag bewoners uit het Zeeheldenkwartier verwelkomen
om nader met elkaar kennis te kunnen maken. Iedere bewoner van het Zeeheldenkwartier is welkom op de receptie. Wij hopen velen van u te begroeten!
Bestuur De Groene Eland.

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

De wijkagenten van
Auto onder water?
het Zeeheldenkwartier Liever niet!
U kunt best het een en ander verwachten van uw wijkagent, maar
de wijkagent zal ook een beroep op u doen. De politie is namelijk
niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare
wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die belang heeft bij een veilige
en leefbare wijk.
Mocht u met een van de wijkagenten van gedachten willen wisselen
over buurtveiligheid of andere buurtproblematiek, dan kunt u ze bereiken via politiebureau Karnebeek, Burgemeester Patijnlaan 35, telefoon: 0900-8844.

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.
e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Het Zeeheldenkwartier heeft 3 wijkagenten met ieder een eigen
werkgebied:
Tanja de Swart
Prins Hendrikstraat/plein, Zoutmanstraat,
Van Speijkstraat (tussen Zoutmanstraat
en W aldeck Pymontkade), Van Kinsbergenstraat, Van Brakelstraat, Tasmanstraat, Van Diemenstraat, Roggeveenstraat, W itte de W ithstraat en W aldeck
Pyrmontkade (tussen Elandstraat en
Laan van Meerdervoort).
Yvonne Ipema
Elandstraat (beide zijden), Toussaintkade, Bilderdijkstraat, Tollensstraat, 1e en
2e de Riemerstraat, Vondelstraat,
W esterbaenstraat, Hemsterhuisstraat,
Tivolistraat, Jenny Plantsoen, Veenkade,
Zorgvlietstraat, Da Costastraat, Helmersstraat, Crispij nstraat en de W aldeck
Pyrmontkade (tussen Veenkade en Elandstraat).

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

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

Marco Scherpenisse
Piet Heinsstraat/plein, Van Galenstraat,
Heemskerckstraat, Barentzstraat, Jacob
v.d. Doesstraat, Trompstraat, Hugo de
Grootstraat, Van Speij kstraat (tussen
Zoutmanstraat en v.d. Spiegelstraat), Van
de Spiegelstraat, Anna Paulownastraat/
plein, Bazarstraat/laan, De Ruyterstraat,
Zeestraat en Kortenaerkade.

2500 handtekeningen
voor De Zeeheldentuin
De Zeeheldentuin heeft de 2500 handtekeningen gehaald! Een fantastische prestatie. De handtekeningen zijn daarom op donderdag
10 november aangeboden aan wethouder De Jong van de gemeente
Den Haag. De wethouder wilde de handtekeningen graag in ontvangst nemen omdat zij positief staat tegenover het idee voor groen
op het voormalig schoolterrein aan de Tasmanstraat.

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

door Henk Boenders

Tijdens de informatieavond over de planning en uitvoering van het
in ere herstellen van de Noordsingelgracht tussen Torenstraat en
de Toussaintkade leek het alsof een speedboot door de gracht was
gevaren. Golven van emotie klotsten tegen de kademuren van de
Noordwal en de Veenkade.
Waar de Gemeente een dikke veertig mensen had verwacht werden
het bijna honderd bezoekers die zich in het kleine beschikbare zaaltje
propten. Al snel ging de discussie over het parkeren en de geplande
volautomatische autoberging (VAB) onder het water. Discussie was
eigenlij k niet de bedoeling want het was een van de bekende
informatieavonden, met technici en ambtenaren. Toch bleef de zaal
volhouden en daardoor ging de agenda geheel de mist in. De noodzaak van deze onderwatergarage werd in een tijd van bezuinigingen
niet meer wenselijk geacht: “Voor tien miljoen Euro kun je heel wat
bibliotheken open houden!” was één van de argumenten.
Bewoners wilden in 2009 compensatie voor de oorspronkelijke 35 tot
50 plaatsen die zouden vervallen door het weghalen van de overkluizing.
(De reden voor een nieuw plan mèt de VAB.) Hierbij moeten we niet uit
het oog verliezen dat het gaat over het opheffen van plaatsen voor
kortparkeren en dus ook over plaatsen voor vergunninghouders. Op
website van de Gemeente staat bij Achtergrond project NoordwalVeenkade het volgende te lezen: “De autoberging is alleen toegankelijk voor abonnementhouders. […] De nieuwe parkeerplaatsen [onder
water] zijn bestemd voor bewoners, ondernemers en werkenden uit
de omgeving. Op straat ontstaan daardoor meer parkeerplekken voor
bezoekers van de binnenstad”. Op straat verwacht de Gemeente dus
meer parkeerplekken, alleen niet voor de gedupeerde vergunninghouders!
De in de VAB te realiseren plaatsen komen uit op ongeveer € 62.500
per plaats, kostenverhogingen hierin niet meegerekend.
(€ 10.000.000 voor 160 plaatsen). Hiervan is slechts de helft voor
bewoners bedoeld, die € 50,00 per maand zouden moeten gaan betalen. Cijfers over een vergelijkbare VAB aan de Apeldoornselaan konden niet worden gegeven, maar men had daar wel van geleerd. Deze
berging zou geen noemenswaardige technische problemen gaan
geven, zoals storingen, de kinderziekten waren er uit gehaald.
Op andere vragen werd geantwoord dat door de bouw van de garage
de damwanden tweemaal zo diep de grond in zouden moeten wat
zeker een heel groot risico vormde voor de fragiele bebouwing aan de
kant van de Veenkade. Terrasjes langs de gevel van de daar aanwezige horeca waren definitief uitgesloten. Terrasboten zijn afhankelijk
van een vergunning van het Waterschap en niet van de Gemeente, het
is dus afwachten of zo’n vergunning er ooit komt.
Ook kwam naar voren dat het herstel van de kademuur aan de
Toussaintkade ten minste één jaar langer op zich zou laten wachten
vanwege de VAB. Die muur zou ondertussen in toom gehouden worden met een voorlopige staalconstructie.
Conclusie: het fraaie karakter van het oorspronkelijke plan met een
lommerrijk gebied aan het water dat ontstaat door de overkluizing
weg te halen, is totaal verdwenen met het idee voor de bouw van een
onderwatergarage. Technisch vernuft is ingeruild tegen een emotievolle beleving van de openbare ruimte.

Secretariaat
Groene Eland
zoekt vrijwilligers

Aan dit nummer werkten mee
Reinout Barth
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)
Cora Walthaus (vormgeving)

In 2012 zal bewonersorganisatie De Groene Eland
geen vaste administratieve ondersteuner meer hebben. Secretariaatswerkzaamheden zullen dan door
vrijwilligers gedaan worden. Hiervoor worden nog een
paar mensen gezocht.

De volgende Elandkrant
verschijnt: 30 januari 2012
Kopijdeadline: 12 januari

Op het secretariaat dient van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30
uur iemand aanwezig te zijn in het kantoor van De Groene Eland. Elke
dag zal een andere vrijwilliger plaatsnemen achter het secretariaatsbureau en de voorkomende administratieve werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om de volgende taken: bijhouden adressenbestand;
agendabeheer van gebruik van het pand; verwerken van ingekomen
post en mails; archief bijhouden; facturen voor de Elandkrant maken;
versturen van uitnodigingen e.d.

Oplage: 6700 exemplaren
De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Thomas van Oortmerssen
Mascha v. Bergenhenegouwen
Ewoud den Haas
Pieter van Toor
Marius Kolff
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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Wethouder de Jong (links) neemt de handtekeningen van Annelies
Breedveld, van de projectgroep Zeeheldentuin, in ontvangst.

De wethouder gaf de 2500 handtekeningen daarop door aan directeur Bart Moesbergen van HaagWonen. Zij deed dit als duidelijk signaal naar HaagW onen om te luisteren naar de stem van de bewoners
van het Zeeheldenkwartier. Ook noemde ze nadrukkelijk richting directeur Bart Moesbergen van HaagW onen dat in de gemeenteraad
unaniem twee moties zijn aangenomen dat het Zeeheldenkwartier
meer openbaar groen moet krijgen. Volgens de wethouder moet
HaagW onen zich openstellen voor deze wens en deze wens meenemen in de plannen voor de Tasmanstraat.
Bedankt!
Bij deze dankt de projectgroep Zeeheldentuin iedereen die zijn handtekening heeft gezet! Hiermee is de strijd nog lang niet afgelopen. We
houden u op de hoogte van hoe HaagWonen zich richting de bewoners gaat opstellen. W e hebben ook nog altijd uw steun nodig! Hoe u
kunt helpen kunt u zien op de website www.zeeheldentuin.nl.
Namens de projectgroep Zeeheldentuin, Annelies Breedveld (voorzitter).

Wilt u ook een vaste ochtend in de week meehelpen? Meldt u dan bij
secretariaat@groene-eland.nl of telefoon 070-3560410.

LETSELSCHADE?
Bezoek ons gratis inloop spreekuur op
donderdag 12 januari 2012 tussen 16.00 en 20.00 uur
in Wijkcentrum “De Heldenhoek”, Elandstraat 88.
Of bel Koudstaal & Kleijn: 0800-4044044

Elandkrant

BIZ Zeeheldenkwartier is een feit!
Het benodigde aantal stemmen is binnen en de BIZ Zeeheldenkwartier zal per 1 januari 2012 van start gaan.
Nog in even in een notendop wat het inhoudt:
BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone
Bestuur
en is een nieuwe organisatievorm voor
Het recent gekozen beons winkelgebied en heeft als doel alle
stuur van de onderondernemers daadwerkelijk en effectief te
nemersvereniging zal
betrekken bij hun straat. De BIZ is gebahet bestuur van de BIZ
seerd op verplichte deelname van alle 220
vormen. Alle straten zijn
ondernemingen in de winkelstraten Prins
goed vertegenwoordigd in het bestuur.
Hendrikstraat, Prins Hendrikplein, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat en Piet Heinplein.
Piet Heinstraat
Marike Cazemier, Kapsalon Haarzuiver.
De gemeente neemt de inning van de jaarFiorella Cristofoli, Italy, speciaalzaak voor
lijkse eenmalige bijdrage van alle leden
Italiaanse wijnen en delicatessen.
voor haar rekening en draagt de totale opMilan van der Wel, Fresh Events; secretaris.
brengst als subsidie over aan de BIZ vereniging. Het doel van de BIZ-vereniging
Piet Heinplein
Zeeheldenkwartier is een sterkere positie
Roel Lochmans, administratie- en advieste verwerven binnen Den Haag. Door midkantoor, Brasserie Mutters.
del van een grotere opbrengst aan financiële middelen kan de vereniging het
Zoutmanstraat
winkelgebied een grotere bekendheid en
Barry Carli, Plastiglas Den Haag; voorzitter.
daarmee aantrekkingskracht bieden.
Achou Zhang, Hotel Sebel.
Er zal worden gezocht naar een intensieve
Prins Hendrikplein
samenwerking met de gemeente, de KaRik van der Meer, Havinga Apotheek;
mer van Koophandel, de ondernemers, de
plaatsvervangend voorzitter.
pandeigenaren en de bewoners. De doelstellingen voor de toekomst zijn onder anPrins Hendrikstraat
dere de unieke uitstraling en charme van
Kees Knaap, Zeefdrukkerij Kees Knaap.
het Zeeheldenkwartier te behouden, de
Larry de Jager, Bruidsatelier ’t Lab; pennaamsbekendheid van de wijk verder te
ningmeester.
verbeteren en te streven naar een schoon
en veilig winkelgebied.

Bewonersorganisatie De Groene Eland

Terugblik 2011,
vooruitkijken naar 2012
We hebben een roerig jaar achter de rug. We zijn geconfronteerd met
bezuinigingen die vanaf volgend jaar verstrekkende gevolgen kunnen
hebben. Hoe dit uitpakt is op dit moment totaal onzeker omdat de
subsidieverstrekking nu voortaan op projectbasis geschiedt. Natuurlijk is
De Groene Eland een vrijwilligersorganisatie maar de huur van de winkel, de kantoorfaciliteiten, de broodnodige administratieve en bestuursondersteuning en vele andere zaken kosten gewoon geld. Voor 2012 heeft dit tot gevolg dat we helaas afscheid moeten nemen van Bianca, onze administratief medewerkster die altijd prima
werk heeft geleverd. Dit heeft tot gevolg dat ook die taak uiteindelijk door een of
meerdere vrijwilligers moet worden uitgevoerd.
Er hebben een aantal wijzigingen in het
bestuur plaats gevonden. Onze jarenlange
gewaardeerde voorzitter Marius Kolff heeft
afscheid genomen. Met zijn tomeloze inzet en enthousiasme is dat voor ons een
groot gemis. Daarnaast zijn enkele andere
bestuursleden vertrokken vanwege diverse
redenen zoals een verhuizing naar een
andere wijk of een nieuwe baan die met
de werkzaamheden als bestuurslid van
De Groene Eland niet te combineren zijn.
Gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe
bestuursleden bijgekomen waardoor er
nog steeds een betuur staat waar de wijk
trots op mag zijn.
Het nieuwe concept bestemmingsplan van
het Zeeheldenkwartier is uiteindelijk door
de gemeenteraad gekomen maar met zoveel, in onze ogen terechte bezwaren dat
De Groene Eland en vele anderen, besloten hebben om de gang naar de Raad van
Staten te maken. De uitkomst daarvan
kunnen we waarschijnlijk in 2012 aanschouwen.
In 2011 is het fantastische initiatief ontstaan voor het vestigen van de Zeeheldentuin op het braakliggende terrein aan de
Tasmanstraat. Binnen de kortste keren
waren er duizenden handtekeningen van
bewoners die dit plan ondersteunen. Natuurlijk is De Groene Eland hierbij nauw
betrokken en zijn we onderhandelingen met
HaagW onen, de eigenaar van de grond,
gestart om te bekijken wat mogelijk is.
De gemeente heeft recent ook het uiteindelij ke plan van de Volautomatische
Autoberging (VAB) tussen de Noordwal en
de Veenkade gepresenteerd. Bij de voorlichtingsavond bleek dat dit geldver-

slindende project bij weinig inwoners van
het Zeeheldenkwartier op steun kan rekenen. De Groene Eland zal ook in 2012 hierbij de vinger aan de pols houden. Uiteindelijk is het onze wijk en niet die van het
college van wethouders, de gemeenteraad of die van de gemeente ambtenaren.
Ook dit jaar hebben we weer een zeer succesvol politiek debat gehouden, dat willen
we in 2012 weer doen. Bewoners kunnen
hierbij direct met politici uit de gemeenteraad spreken, vragen stellen en in discussie gaan. Hierbij bleek dat niet alle politici
hun beloften zijn nagekomen die ze in 2010
hebben gedaan. Aangezien 2012 geen verkiezingsjaar is, 2010 waren er gemeenteraadverkiezingen en in 2011 waren er provinciale verkiezingen, hoopt. De Groene
Eland dat zowel de politici als de inwoners van onze wijk toch weer in groten
getale aanwezig zullen zijn.

Wethouder Henk Kool (rechts) en bestuursvoorzitter Barry Carli van de ondernemersvereniging
(2e van links), tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Haags Historisch Museum waar de
wethouder bekend maakte dat de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het Zeeheldenkwartier van
start kan gaan. De BIZ geeft winkeliers de mogelijkheid om zélf te bepalen hoe hun winkelgebied
aantrekkelijker wordt gemaakt. Het gaat om bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, het
ophangen van feestverlichting of meer groen in de wijk. Daarnaast kunnen activiteiten op het
gebied van schoonmaak en veiligheid worden georganiseerd. De gemeentelijke belastingdienst
int de bijdragen voor de BIZ.

Terrasbakken in de winter
door Reinout Barth

Zes van de zeven terrasbakken in de Prins Hendrikstraat blijven in de winter staan.
Vrijwel alle stoelen en tafels zijn wel verwijderd, dus gebruikt worden ze niet of nauwelijks. In totaal nemen deze terrassen meer dan zeven parkeerplekken in beslag.
“Niet alleen nemen ze belangrijke parkeerplekken weg voor onze klanten en leveranciers”, zegt een van de winkeliers in de Prins Hendrikstraat, “het maakt de straat ook
rommelig. Er zijn geen regels voor de terrassen. Iedereen knutselt maar wat. Er is er
één met kunstgras, één met een bank met wat tegen elkaar gespijkerde planken. Het is
een zooitje.”
Ook een bewoonster beklaagt zich over de bakken. “Ik woon schuin boven een horecagelegenheid. Er is maar één mooi terras in de straat, de rest zijn lelijke bouwsels. Het is
zomers wel gezellig, maar het geeft ook lawaai en overlast en ‘s winters is het een
treurige aanblik. Ik heb iedere keer bezwaar aangetekend als een vergunning werd
aangevraagd, maar ik kreeg daar niet eens een reactie op. Toen heb ik samen met de
Groene Eland de wethouder aangeschreven.”
De Groene Eland schreef deze zomer een brief over de terrasbakken aan wethouder
Sander Dekker, waarin ze aangeeft ontevreden te zijn over de situatie en de hoeveelheid
terrassen. De wethouder schrijft dat er geen maximum aantal geldt. Aanvullend laat de
gemeente nu weten dat er geen specifieke criteria voor terrasbakken zijn. In een vergunning kunnen wel afspraken gemaakt worden over seizoensgebruik. De gemeente laat
de keus aan de aanvrager of de vergunning alleen voor de zomer of voor het hele jaar
wordt aangevraagd. Volgens de gemeente komen er incidenteel klachten binnen, maar
als het binnen de vergunning valt, valt er verder weinig mee te doen. De wethouder heeft
aan de Groene Eland laten weten het terrassenbeleid te willen aanpassen. De Groene
Eland is uitgenodigd hier voorstellen voor in te dienen.
Een horeca-ondernemer laat weten het terras ‘s winters niet weg te halen, omdat het
vast gemonteerd is. Het terras kan helemaal niet weg. Zijn vergunning loopt in het voorjaar
af, maar hij verwacht dat die gewoon verlengd wordt. “Als er maar betaald wordt.”
Een troosteloze aanblik: lege terrasbakken in de Prins Hendrikstraat tijdens de winter.

Daarnaast is er weer een zeer succesvol
Zeeheldenfestival geweest. E zijn diverse
straatfeesten georganiseerd. De Elandkrant is weer regelmatig uitgekomen en
heeft u over de laatste ontwikkelingen geïnformeerd. De werkgroepen, zoals die van
leefbaarheid en verkeer hebben diverse
kleine en grote initiatieven genomen waar
de bewoners van het Zeeheldenkwartier
gezamenlijk profijt van hebben. Nemen we
deel in diverse, door de overheid geïnitieerde, overleggen om de belangen van
de bewoners te vertegenwoordigen. Kortom
De Groene Eland is zeer actief geweest in
2011 en dat zullen we blijven in 2012.
Ludo Geukers, voorzitter
Bewonersorganisatie De Groene Eland.
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Kinderatelier Villa des Roses Medebewoners
in vogelvlucht
In kinderatelier ´Villa des Roses´ staat de tijd stil en geurt het naar koekjes. Hier
heerst een landelijke rust waar de gasten in de leeftijd van ongeveer drie tot en met
twaalf hun creativiteit kunnen ontwikkelen en hun nieuwsgierigheid laten prikkelen
door o.a. de grote tuin, muziek, een leuk verhaal, film of verveling.
In een tijd waarin een kinderleven naast
het schoolgaan volloopt met activiteiten en
daaruit voortvloeiende kunst- en cultuurverantwoorde creaties, staat Villa des
Roses voor een omgeving van ´de verloren
uurtjes´ als op die eindeloze zondagmiddagen, waarin een koekoeksklok de tijd
onverstoord weg tikt en je je afvraagt: ´Wat
zal ik nu eens gaan doen?´ In deze huiselijke omgeving kunnen de jongste gasten
met oppas tijdens de ´peuterknutseluurtjes´
zich uitleven met allerlei materialen.

De lounge van Villa des Roses.

Voor hen is er ook een mogelijkheid om
op de maandagen en dinsdagen hele dagen in de villa te vertoeven onder begeleiding van nanny Yvon, een ervaringsdeskundige moeder en docente Kunst. Op
deze dagen worden de Villa-gastjes vanaf
ongeveer drie jaar naast hun dagelijkse
verzorging en middagdutje gefêteerd op
leuke bezigheden als creatief met kurk en
andere materialen, beetje schoffelen in het
moestuintje, pissebedden observeren en
schilderen, appels plukken voor appeltaart
of pannenkoek, kippen voeren of gewoon
lekker rond de open haard hangen en luisteren naar verhaaltjes.

Naam: Peter
Status: Gelukkig gescheiden (en fijn
contact behouden).

De kippen nemen na de winter, de poes
kijkt er al naar uit, hun intrek in een nieuw
onderkomen achterin de tuin. De gastjes
kunnen ze vertroetelen of ze van hun eieren beroven voor een lekker omeletje.
Naast de ´peuterknutseluurtjes´ zijn de
grotere kinderen vanaf drie uur welkom
voor naschools knutselen: timmeren, schilderen, kijkkastjes maken, etc. Gewoon
niksen, een boekje lezen of begeleid huiswerk maken kan ook. Zaterdag is het
´kinderfeestjesdag´ en als nanny Yvon niet
daarmee druk in de weer is kan zij gastjes
vanaf ongeveer drie jaar ontvangen die het
veel leuker vinden om met haar te knutselen en te kliederen dan met papa of mama
mee te gaan winkelen. Kinderfeestjes met
een creatieve inslag worden in overleg met
de jarige samengesteld.
Het kinderatelier is in opbouw, een site is
in de maak, voor meer info kunnen ouders
met hun kinderen op zaterdagmiddag 17
december binnen lopen. Op deze open
middag kunnen kinderen tussen twee en
vijf gratis een kerst-knutsel maken. Hiervoor wel graag vóór 15 december reserveren. Tussen twee en drie uur is het knutselen voor peuters met oppas en afhankelijk van de aanmeldingen zijn de andere
twee uren open voor de grotere kinderen.
Vol is vol.
Voor een kijkje nemen in het atelier hoeft
niet gereserveerd te worden. Een grote pan
warme chocolademelk en glühwein staan
klaar. Geen tijd? Schuif dan gezellig in de
kerstvakantie aan op woensdag 4 januari
2012 tussen twee en vijf uur. Villa des
Roses, Bazarstraat 50, Den Haag, e-mail
kinderateliervilladesroses@hotmail.com
of telefoon 070 - 345 3471.

Anna’s Wijsje
Muziek, kunst en warmte in de koude
decembermaand
Akoestische punk met een zacht randje. Klassiek uit een gouden
strot. Animatie met stem en geluid. folk met een digitale omlijsting.
Geblazen improvisatie, dans op onbekende vloeren. Zomers geluid in
wintertijd; Dit is Anna’s Wijsje. Een muziekfestival wat zich richt op
een intieme sfeer met akoestisch geluid, om de koude decembermaand
een warme avond te geven.

door Rick Herrera

Passie: Koken (allround). “Nu is het
bijvoorbeeld de tijd van de stoofpotten”.
Symphonische Rock waaronder Yes,
Genesis en Camel; en klassieke
muziek waaronder Bach.
Beroep: Oorspronkelijk ICT-er en nu
werkzaam als Facilitair Manager.
W erkzaamheden als Facilitair Manager:
Beheert het bedrijfsrestaurant en Is
inkoper van facilitaire zaken en diensten.
Te denken aan kantoormeubilair en koffievoorzieningen; maar dus ook de beveiliging, dames van de receptie, schoonmakers etc. Vanuit liefhebberij is hij ook
in de keuken te vinden waar hij af en toe
in de pan roert.
Waar houd je je naast je werk mee bezig? Hoofdzakelijk met het huishouden
verzorgen (schoonmaak, boodschappen doen, administratie, etc.). Elk weekend
als vaste prik een klus in huis en een wandeling van 1 a 2 uur naar en door het
centrum.
Woonachtig in het Zeeheldenkwartier: Sinds 2008.
Wat heeft je doen besluiten om voor het Zeeheldenkwartier te kiezen?: Deze
buurt is net als de Archipelbuurt erg gewild. Een bezoek aan het Zeeheldenfestival enkele jaren geleden was bepalend voor mijn besluit om hier ooit te
willen wonen. Dit heeft voornamelijk te maken met het soort mensen dat hier
woont en de voorkeur voor oudbouw met al zijn authentieke kenmerken.
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier
1. Diversiteit aan winkeltjes.
2. De vriendelijke mensen met, mede door de vele singles, de leuke sfeer.
3. Een gedeelte is niet uit te leggen en een totaalbeleving.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Een aandachtspunt! Het verzoek aan tuineigenaren om hun tuinen bij te
houden zodat overlast van o.a. takken en bladeren voor de belendende
tuinen geminimaliseerd wordt; en zodat (door bijzagen en snoeien) ook de
buren van de zon in hun tuin kunnen genieten.
2. Het ziet er naar uit dat er dit jaar geen feestverlichting in de winkelstraat zal
zijn. Jammer.
3. Ook jammer dat waar de school op de Tasmanstraat stond nu, ondanks de
vele protesten uit de buurt en de wens voor een groene stads-/speeltuin, naar
alle waarschijnlijkheid toch een galerijflat wordt doorgedrukt.
4. Veel winkels verdwijnen en maken plaats voor leegstand. Wat opvalt is dat er
veel massagehuizen bij zijn gekomen (daar is blijkbaar behoefte aan?).
Suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
1. In plaats van de leegstand zou het aantrekken van een slager en een visboer
een verbetering zijn.
2. Betere Fietsenstal-voorzieningen met in gebruikname tot dit doel van leegstaande garages als bijvoorbeeld die in de Van Speijkstraat.
Aanraadplek/aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Het prins Hendrikplein waar je lekker een krantje kunt lezen en waar altijd wat te
beleven valt. Ook struinen in de verlichtingszaak ‘Watt’; aan de Laan van
Meerdervoort, schuin tegenover het Haganum, is een aanrader.
Wil je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je Zeeheldenkwartier-genoten?
Houd de hartelijkheid erin. Zeg elkaar gedag en help elkaar!

Wegens het grote succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer op en rondom het Anna
Paulownaplein een unieke en muzikale sfeer te proeven! Het Anna Paulownaplein is het
centrale punt van het festival. “De sfeer en de uitstraling maken het Anna Paulownaplein
een uitstekend decor voor Anna’s W ijsje”, aldus Eva van Galen, mede-organisator van
het festival.
Op vrijdag 23 december zal er vanaf 18.00 uur, te midden van muziek en vuurkorven,
stamppot, erwtensoep en glühwein op het plein te verkrijgen zijn. Om 20.00 uur vertrekken er routes vanaf het Anna Paulownaplein naar bijzondere en verrassende locaties in
de buurt waar muziek en kunst geprogrammeerd staan. Tussen 22.00 en 23.00 uur zal
er nog een jamsessie onder de bomen van het plein plaatsvinden, waarna de eindoptredens en de afterparty zich naar restaurant “Blossom” zullen verplaatsen.
Er zijn al veel artiesten en locaties bekend, maar nog enkele plekken niet vergeven. Dus
weet je een unieke locatie, vindt je het leuk om mee te doen, of zou je het initiatief willen
sponsoren neem dan contact op met de organisatie via: rene@stichtingtreehouse.nl
Het evenement draait om
avontuur, gezelligheid en
muziek op een karakteristiek plein en in verrassende locaties.
Kaarten á € 8,-- voor de
routes zijn verkrijgbaar in
de voorverkoop bij Restaurant Room, Anna Paulownaplein 16, en Lunchroom Blossom, Anna
Paulownastraat 70c. En
op de avond zelf bij Restaurant Room.
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Op 24 november is het Court Garden Hotel
officieel geopend door wethouder Henk Kool
en Counselor Zhang Jinxiong. In slechts enkele maanden tijd is het voormalige kantoorpand, aan de Laan van Meerdervoort 96, verbouwd tot een driesterrenhotel met 70 kamers.
Court Garden Hotel is het eerste duurzame
hotel in Den Haag met een het Green Key Gold
Keurmerk. Er zijn in het gehele hotel duurzame
materialen en energiezuinige systemen gebruikt. www.hotelcourtgarden.nl

Volg de Elandkrant
op

Twitter

voor het laatste
wijknieuws!
www.twitter.com/elandkrant

Elandkrant

Op naar
Zeeheldenfestival 2012!

Jongeren werken
aan hun wijk

door Livia de Metz

Eén zaterdag in de maand werken zo’n vijftien jongeren
aan de wijk. Ze vegen dan bijvoorbeeld straten, ruimen
zwerfvuil op en verrichten andere kleine klusjes.

Eigenlijk is het Zeeheldenfestival nooit afgelopen. Direct na de zomerperiode start de
voorbereiding van het komende seizoen. Nog met een klein groepje maar het moet,
de subsidieaanvraag moet bijtijds worden ingediend. De data van de 32e editie hadden we al eerder bepaald; van woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli 2012.
Najaar 2011 is de programmacommissie
al druk bezig, zo ook de fondsenwervingsen publiciteitscommissie. Op 3 november jl. kwam de algemene vergadering
voor het eerst bij elkaar, waarin alle vrijwilligers kunnen meepraten. Ook voor het
Zeeheldenfestival ziet het er zorgelijk uit,
financieel dan. Doordat we er allemaal belangeloos aan meewerken hebben we niet
eens veel nodig, we leveren met ruim vier
dagen feest véél festival voor weinig geld.
Maar de gemeente vermindert de subsidie, de fondsen hebben minder in kas,
sponsors zitten soms zelf in de problemen... allerlei mogelijkheden en scenario’s zijn besproken. Lachen konden we
pas weer toen we het thema voor 2012 te
pakken hadden: ‘Veel voor weinig!’... hoe
kon het ook anders. Prompt knalden er
allerlei ideëen over tafel maar daar doen
we in dit stadium erg geheimzinnig over
want het gros haalt de eindstreep niet.
Kwestie van voortschrijdende inzichten en
gebrek aan menskracht.
Geen Zeeheldenfestival
zonder vrijwilligers!
Dat gebrek aan menskracht laat zich vooral
voelen tijdens de aanloop, de organisatie.
Tsja... ook wel belangrijk; dat er geld komt

en een programma, publiciteit, informatiemateriaal en dat er van alles aan faciliteiten wordt geregeld. De voorbereiders kunnen wel wat versterking gebruiken. En dan
gaat het vooral om de commissies Fondsen en sponsorwerving, Programma en
Publiciteit. En verder willen we dit jaar een
(korte, krachtige) film maken over het festival inclusief ‘The Making Of’, dus de opnames strekken zich over een half jaar uit.
Een mijlpaal in je filmcarrière!
W il je toch liever goed werk doen tijdens
het festival? W e zoeken nu vooral buurtgenoten die het leuk vinden om te helpen
in onze rommelkraam. De opbrengst van
de verkoop komt rechtstreeks ten goede
aan het festival - maar de rommelkraam
is ook een plek waar veel mensen een
praatje komen maken, elkaar ontmoeten.
Ook dat is het Zeeheldenfestival.
Wil je meer weten of je aanmelden?
Stuur dan een mailtje naar secretariaat
@groene-eland.nl met als onderwerp ‘vrijwilliger ZHF 2012 (misschien)’. Vermeld
daarin je naam, telefoonnummer en - als
je dat al weet - je belangstelling. W ij nemen begin 2012 contact met je op.
www.zeeheldenfestival.nl

Veelbewogen jaar
voor BBOZ
“Ik zou graag een louter positief verhaal willen vertellen, maar het ziet er voor het
buurtbeheer in het Zeeheldenkwartier niet zo gunstig uit. We hebben volgend jaar
veel minder mensen dan nu op straat, dus ik moet zien hoe we ons werk goed
kunnen uitvoeren.” Dat zegt Henk Daalmeijer, directeur van de BBOZ. Hij maakt zich
zorgen over de toekomst van het buurtbeheerbedrijf.
“In 2011 is er veel gebeurd, met als absoluut dieptepunt het schrappen van de gesubsidieerde arbeid door de gemeente
Den Haag. Als gevolg daarvan hebben we
voor een aantal medewerkers ontslag
moeten aanvragen. Op 1 januari moeten we
van hen afscheid nemen, dat is treurig”.
De gemeente heeft de BBOZ voor volgend
jaar wel weer dezelfde taken gegund. “Het
positieve is dat de gemeente vindt dat de
integraal beheertaken die de BBOZ in de
wijk uitvoert nuttig en zinvol zijn. Die moeten dus in 2012 worden voortgezet en door
ons worden uitgevoerd. Een belangrijke
reden voor de gemeente om ons weer
deze taken te geven, is dat wij rechtstreeks
contact met de wijk hebben”, aldus Henk
Daalmeijer. “Het is triest dat we niet in staat
zijn gebleken om voor een groep medewerkers een alternatief te vinden, al onze inspanningen en die van de gemeente ten spijt.”

De BBOZ heeft van de gemeente ook twintig leerwerkbanen op papier toegewezen
gekregen. “De uitdaging is om ze daadwerkelijk ingevuld te krijgen, daar zijn we
nu hard mee bezig. We willen ook kijken of
we die banen kunnen inzetten voor werkzaamheden in de wijk. Ik ben er niet helemaal gerust op dat dat gaat lukken, dus ik
maak me hier wel zorgen over.”
De BBOZ is nu bezig met het (verder) ontwikkelen van twee volwaardige takken binnen het bedrijf. Dat is de tak buurtbeheer
en -ontwikkeling en sociale activering aan
de ene kant en de tak Werkbedrijf (samen
met de HABO) aan de andere kant. “En
wellicht kunnen we een rol spelen bij de
uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen die januari 2013 wordt ingevoerd.
Ik ben benieuwd hoe het buurtbeheer er
uit gaat zien, ik wil graag het draagvlak dat
we nu in de wijk hebben behouden.”

Henk Daalmeijer wenst alle lezers van de Elandkrant namens de BBOZ
een goed, schoon, heel en veilig 2012.

Mustafa (17),Toby (13), Mouhsine (13) en Fikri (15). Vier jongens die in het Zeeheldenkwartier wonen en al langer dan een jaar meedoen aan het project ‘leefbaarheidsdagen’. Mustafa is zelfs al vierenhalf jaar van de partij. W aarom ze op zaterdag hun
handen uit de mouwen steken? Onder andere omdat ze er wat mee verdienen. Maar ze
willen ook iets voor hun wijk doen. ‘We krijgen heel veel complimentjes’, zegt Fikri. ‘Dat
is leuk’, vindt Mouhsine.
Gezellig
Om half tien ‘s morgens beginnen ze.
De dag eindigt pas om vijf uur ‘s middags. ‘De laatste uurtjes gaan we gezellig voetballen’, zegt Fikri. Enkele keren per jaar is er ook een beloning in de
vorm van een buurtfeest. De jongens
vinden dat het project goed is georganiseerd en hopen dat ze er nog lang
aan deelnemen. ‘Als het kan, want het
is leuk en gezellig.’ De jongens roepen
anderen op hun voorbeeld te volgen.
Betrokken
‘Haag W onen wil graag samen met andere partijen - en vooral ook met bewoners werken aan een schone en veilige wijk. De ‘leefbaarheidsdagen’ zijn daar een voorbeeld van. Het is natuurlijk heel mooi dat jongeren ook hun steentje bijdragen. Op deze
manier gaan ze zich ook meer betrokken voelen bij hun wijk. En dat kan het Zeeheldenkwartier alleen maar ten goede komen’, vertelt toezichthouder Roderick Silberie van
Haag W onen. De corporatie heeft de afgelopen jaren de ‘leefbaarheidsdagen’
gesponsord. Dat deed ook de Stichting
Buurtbeheer en -Ontwikkelingsbedrijf
Zeeheldenkwartier (BBOZ). Bureau De
Brug begeleidde de werkzaamheden.
Jennykids en Bonbonkids
De j ongeren zijn overigens niet de
enigen die hun handen uit de mouwen
steken voor de wijk. Ook jongere kinderen doen dat. Zoals de ‘Jennykids’ en
de ‘Bonbonkids’. Zij vegen regelmatig
in de buurten van deze pleinen. Tot slot
was er zaterdag 26 november een ‘Buurtleefbaarheidsdag’ in de buurt tussen Waldeck
Pyrmontkade, Elandstraat , Elandplein, Hemsterhuisstraat en Veenkade. Jong en oud
waren hiervoor uitgenodigd.
Wil jij ook één keer in de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden) iets voor je
wijk doen? Neem dan contact op met Jamal Omoussa, telefoon 06 1086 6619.

Haag Wonen in dialoog met
bewoners over de Tasmanstraat
Een groep wijkbewoners maakt zich sterk voor de aanleg van een groenvoorziening
op het braakliggende terrein in de Tasmanstraat. Onder de naam ‘Zeeheldentuin’
hebben zij onlangs een petitie met 2.500 handtekeningen aan wethouder De Jong
overhandigd.
Ook Bart Moesbergen, directeur Strategie en Vastgoed van Haag Wonen, was hierbij
aanwezig. Hij gaf aan graag de dialoog aan te willen gaan en voegde de daad bij het
woord door alle handtekeningen mee te nemen. ‘Het is goed om te zien dat bewoners
betrokken zijn bij hun wijk en dat zij zich inzetten voor hun buurt door zelf ideeën aan te
dragen’, aldus Bart Moesbergen. ‘Haag Wonen gaat dan ook graag met zowel de Zeeheldentuin als de Groene Eland in gesprek om te kijken op welke manier we deze
ideeën in onze plannen kunnen verwerken.’ De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Het Zeeheldenfestival
zoekt optredens!
Kan jij zingen, dichten, dansen of acteren? Zit je in een band?
Ben je beschikbaar tijdens het Zeeheldenfestival,
dat van woensdag 27 juni t/m zondag 1 juli 2012 wordt gehouden?
Stuur dan vóór 15 februari 2012 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

Wilt u reageren op artikelen in deze Elandkrant?
Dat kan via e-mail: elandkrant@groene-eland.nl
of per brief aan: Elandkrant, Elandstraat 88a, 2513 GV Den Haag
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze pagina is samengesteld door

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

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

Vrijdag
16 december
organiseert WDC De Heldenhoek
een gezellige rommelmarkt
van 8.30 uur tot 16.00 uur
Tafelhuur: 1 tafel € 3,50
2 tafels € 5,00
Bij reserveren vragen wij € 5,00 borg, na het achterlaten van
een schone, lege tafel krijgt u deze borg natuurlijk weer terug.

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.

Tafels reserveren en inlichtingen bij Joyce Kalka,
telefoon 070 - 4248115.
Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag

Wijkbus ‘Stap-in’
zoekt vrijwilligers
De “Wijkbus Stap-in” heeft dringend behoefte aan vrijwillig(st)ers. Zij is op zoek naar een
vrijwillige chauffeur (M/V) en iemand, die tussen 9.00 en 10.00
uur op het meldpunt telefoontjes
wil aannemen en afspraken wil
maken.
De wijkbus vervoert ouderen en
minder-validen in de wijken Archipelbuurt, Willemspark, Zeeheldenkwartier en een deel van Duinoord. Hebt u tijd en zin om te helpen bij de dienstverlening aan
degenen, die wij vervoer aanbieden, neem dan contact op met
de heer Hans van Gent, telefoon
070 358 43 19.

De Heldenhoek
Gymnastiek 55

Maaltijd 55

+

+

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. W anneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel,
dan kunt u contact opnemen met
de coördinator mevr. Pia Jansen,
tel. 350 70 58. of Matthias Wenzel,
consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, p.a. Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Yoga

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

Vrijwillige
medewerkers gezocht
voor huisbezoeken 75+
(herhaalde oproep)
Het Ouderenwerk van welzijnsorganisatie Zebra is op zoek naar
vrijwillige medewerkers die (eenmalige) bezoeken bij zelfstandig
wonende ouderen willen afleggen. Vanaf oktober zal een aantal
wijkbewoners, van 75 jaar en ouder uit het Zeeheldenkwartier, worden benaderd voor een huisbezoek. Het is de bedoeling om met de
wijkbewoners, die bezocht worden, een vragenlijst door te nemen.
Aan de hand van de huisbezoeken en de beantwoorde vragenlijsten, kunnen wij nagaan of er behoefte bestaat aan bepaalde voorzieningen, hulp of
activiteiten. Van medewerkers verwachten wij dat zij
affiniteit met ouderen hebben en goed kunnen luisteren. Medewerkers bepalen zelf hoeveel mensen
zij bezoeken. Geboden worden: goede begeleiding,
een onkostenvergoeding en de HOF kortingspas. Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan
en zou u hieraan willen meewerken, neem
dan contact op met dhr. Matthias Wenzel,
ouderenconsulent welzijnsorganisatie Zebra, p.a. wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 424 81 27.

www.haagseouderen.nl
Op de website van het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO)
www.haagseouderen.nl vindt u een schat aan informatie over wonen,
zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding en financiële of sociale onderwerpen. U kunt op de website zelf zoeken, maar ook per e-mail een vraag
stellen via info@haagseouderen.nl. En natuurlijk kunt ook bellen: (070)
364 38 18, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Instuif bij ‘t Anker
Wil jij graag knutselen, sporten of misschien
wel een leuk spelletje doen? Kom dan naar
de woensdagmiddaginstuif bij ‘t Anker.
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar - Kosten: € 0,50.
‘t Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119,
telefoon 4248296.

Bingo

Pannenkoeken

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 9.30 - 10.30 uur
Kosten: € 10.- per maand

Bingo

Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen

Woensdag 13.30 - 15.30 uur. Kosten: gratis

Pannenkoeken

Elke 3e zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur yogalessen gegeven. Kosten: € 10,- per maand.

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag
17 en 31 januari 2012
14 en 28 februari 2012
een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

Zondag 19 februari 2012 in de
Heldenhoek, Elandstraat 88. Van
13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

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.
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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.
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!

