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De organisatie van het Zeeheldenfestival merkt dat fondsen en sponsors minder gul
zijn dan voorheen en soms zelfs moeten afhaken. Ze willen wel bijdragen maar heb-
ben minder geld. Toch hebben we geld nodig om het 31e festival te organiseren, voor
en door uw en onze wijk.

Ons aller unieke wijkfestival, met een positieve uitstraling tot ver buiten het Zeehelden-
kwartier! Dit jaar van 22 tot en met 26 juni met als motto ‘Zeemansliederen’. En natuur-
lijk weer op het mooie Prins Hendrikplein. Zo’n 120 (!) vrijwilligers doen stuk voor stuk
hun best om er weer een prachtig festival van te maken. Dit is echt een feest voor en
door de wijk, voor jong en oud, voor iedereen. Maar ja, dat geld... alle bijdragen zijn
welkom, en daarom doen we een beroep op u!

Dus:  bent u zelf ondernemer of werkt u bij een bedrijf of organisatie in Den Haag? Denk
dan eens na over een financiële bijdrage van uw organisatie aan het Zeeheldenfestival.
Naamsvermelding of advertentieruimte in het fraaie programmaboekje is al vanaf € 50,-
verkrijgbaar. Of wilt u iets doen of laten zien tijdens het festival? Sponsoring in natura is
vaak ook mogelijk. Doet u mee of heeft u vragen? Stuur even een mailtje naar
info@zeeheldenfestival.nl .

We maken er weer een prachtig Zeeheldenfestival van, met uw hulp - bedankt alvast!
Foto’s van, en meer informatie over de voorgaande edities van het Zeeheldenfestival
vindt u op de website www.zeeheldenfestival.nl.

Van de voorzitter

Terwijl ik dit stukje schrijf schijnt de zon en is het buiten twaalf graden! Je zou bijna
denken dat het alweer voorjaar is. De sneeuw was mooi en we hebben echt een paar
fijne weken winter gehad. Het is echter pas januari en dus zullen we – ondanks het
zonnige weer vandaag – misschien nog wel wat weekjes echte winter krijgen.

Fijn dat zovele winkeliers en bewoners
hun stoepen zo schoon hebben gehou-
den, soms meerdere keren in één week
zag ik velen hakken, bikken, schuiven en
wat-dan-ook om de voetpaden voor hun
deuren begaanbaar te houden. Het is niet
langer verplicht je stoepje schoon te hou-
den. Dat komt mogelijk door vele winters
waarin er nauwelijks sneeuw viel en tja,
dan vergeten we nogal eens hoe het ook
kan zijn. Maar goed, verplicht of niet, het
gebeurde op veel plaatsen, maar gek ge-
noeg niet, en ook dat was opvallend, voor
de grote banken aan het Prins Hendrik-
plein en bij andere grotere kantoren in de
wijk. Daar bleef het ploeteren en toen het
vastvroor tot alle stoepen glad werden was
het daar zelfs gevaarlijk.

De Groene Eland gaat haar 40e jaar in.
We vieren het bescheiden om te begin-
nen met de Nieuwjaarsreceptie, die bij het
verschijnen van deze krant alweer achter
de rug is. Het Zeeheldenfestival zal ook in
het teken staan van dit jubileum en we
hopen dat het Historisch Boek over het
Zeeheldenkwartier ook in dit jubileumjaar
nog zal verschijnen. We kijken positief
vooruit naar de volgende decennia, waar-
van het begin mogelijk wat moeizaam zal
zijn, vanwege de aangekondigde kortin-
gen op de subsidies voor bewoners-
organisaties en andere wijzigingen die
ons zullen worden voorgesteld. Moeizaam,
maar nodig, want soms moet er gewoon
even – ook als gemeente, die steeds min-
der te besteden heeft – gekeken worden
naar alle activiteiten die worden onder-
steund. Met een goede besteding van
gemeenschapsgeld zijn we immers alle-
maal gebaat!

In februari organiseert De Groene Eland
weer een politiek debat. Dat is een ver-
volg op het succesvolle debat dat kort voor
de gemeenteraadsverkiezingen, vorig

jaar, heeft plaatsgevonden. Wij zullen de
raadsleden eens vragen wat zij gedaan
hebben met de beloften tijdens dat debat
en wij willen mogelijk nieuwe punten voor-
leggen. In deze krant staat een aankondi-
ging voor dit nieuwe debat.

In september schreef ik dat ik mijn functie
per 1 januari zal neerleggen. Mogelijk wekt
het wat verbazing dan hier toch weer een
stukje van mijn hand te zien. Wel, ik blijf
nog wat langer aan als voorzitter, vanwege
de voortgang van zaken, want – ja – we
zoeken nog steeds uitbreiding van het be-
stuur. Van de vier nieuwe bestuursleden
zullen er twee zeker in het bestuur komen,
maar een derde moest verhuizen, de wijk
uit en dat betekent dat zij niet langer zitting
mag hebben in het bestuur van de bewo-
nersorganisatie. Ook gaf de penning-
meester te kennen op te moeten stappen
vanwege drukke werkzaamheden. Dus
twijfelde u bij de vorige oproep, dan hebt u
nu de kans dat goed te maken en u aan te
melden als kandidaat bestuurslid. Geloof
me, het is heel leuk om je in te zetten voor
zo’n geweldige wijk als het Zeehelden-
kwartier.
Marius Kolff, voorzitter.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland

Nieuwe parkeerregeling
in het Zeeheldenkwartier
Vanaf 1 maart 2011 veranderen in bijna het hele stadsdeel Centrum, waaronder ook
het Zeeheldenkwartier valt, de tijden waarop betaald parkeren geldt. In de afgelopen
18 jaar is betaald parkeren in het centrum ingevoerd met verschillende regelingen
per wijk. Het centrum krijgt nu een eenvoudige, nieuwe parkeerregeling.

De 11 kleine vergunningengebieden in het Centrum van Den Haag worden samenge-
voegd tot 4 grotere gebieden. Bewoners met een parkeervergunning kunnen hierdoor
hun auto in meer straten parkeren. Het Zeeheldenkwartier krijgt de volgende parkeer-
regeling: maandag t/m zaterdag betaald parkeren van 09.00 tot 24.00 uur en zondag van
13.00 tot 24.00 uur.

Het tarief voor een parkeervergunning wordt voor de 1e auto € 36,-- per jaar. De 2e en
volgende auto kost € 420,-- per auto, per jaar. Een gehandicaptenparkeerkaart voor
bestuurders geeft in Den Haag vrijstelling voor betaald parkeren. Daarom wordt deze
kaart binnen een huishouden berekend als een eerste vergunning. Hebt u ook een
bezoekersvergunning, dan wijzigt dat naar een digitale bezoekerspas waarop 277 uren
per jaar geparkeerd kan worden, waarbij de voorheen gehanteerde maximum parkeer-
tijd van twee uur per keer vervalt. Ook mensen die geen parkeervergunning hebben
kunnen een bezoekerspas aanvragen.

Meer informatie over de nieuwe parkeerregeling en het aanvragen van een vergunning
kunt u vinden op de website van de gemeente www.denhaag.nl/parkeren.

Steun het Zeeheldenfestival!

Uitnodiging voor Politiek
Debat Zeeheldenkwartier
Precies een jaar na het vorige debat organiseert De Groene Eland weer een debat
met vertegenwoordigers van de politieke partijen uit de Haags Gemeenteraad.
Samen met bewoners uit de wijk bespreken we met de raadsleden over de belof-
ten die zij vorig jaar hebben gedaan. Ook zullen nieuwe onderwerpen aan de orde
komen. Dit vervolgdebat zal plaatsvinden:

Dinsdag 22 februari, aanvang 19.30 uur.
In Wijkcentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88.
Na het debat  om circa 21.45 uur, schenken wij een glas wijn, bier of frisdrank en is
er gelegenheid voor informeel overleg met de raadsleden.

Aan bod zal zeker komen:
- VCP (Verkeerscirculatieplan) en beloofd flankerend beleid
- Groen in de wijk (ook: binnenterreinen)
- Behoud openbare ruimten in de wijk
- Faciliteiten voor jongeren in de wijk
- Parkeren en parkeergarages in de wijk

U kunt ook punten inbrengen. Stuur u deze per e-mail naar secretariaat@groene-
eland.nl of lever ze in op een briefje bij De Groene Eland vóór 12 februari. Vermeld
daarbij a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer. Er zal alleen over gemeen-
schappelijke wijkzaken worden gedebatteerd. Het bestuur probeert alle sugges-
ties aan bod te laten komen, maar behoudt zich het recht voor om onderwerpen niet
op te nemen. Een lijst van deelnemende raadsleden wordt kort tevoren op de
website van De Groene Eland (www.groene-eland.nl) gepubliceerd.

In het Zeeheldenkwartier zijn verschillende Rijks- en Gemeentemonumenten. Een van die
Rijksmonumenten is het complex van vier herenhuizen aan de Laan van Meerdervoort 164-168.
Uitgevoerd in helrode verblendsteen met kleurige tegeltableaus van plateelbakkerij Rozenburg.
Gebouwd in 1903 door architect J. Olthuis.

Volg de Elandkrant
op Twitter voor het laatste
Zeeheldenkwartiernieuws:
www.twitter.com/elandkrant
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e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewo-
ners op het gebied van leefbaar-
heid, veiligheid, buurtcultuur, wo-
nen en werken.

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

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland
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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

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt

in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

EHBO-ers gezocht!
Sinds enkele jaren zorgen wij als vrijwilligers ook voor de Eerste
Hulp bij Ongelukken oftewel EHBO tijdens het Zeeheldenfestival.
We vinden dat passen bij het idee om als vrijwilligers zoveel moge-
lijk zelf te doen en we besparen daarmee aanzienlijk op de kosten.
Maar op de kwaliteit leveren we natuurlijk niet in, niets.

Want die EHBO is een uiterst belangrijke voorziening tijdens een groot
feest als het Zeeheldenfestival. Er moeten genoeg aardige, kordate
mensen paraat staan die niet alleen weten hoe ze een pleister moe-
ten plakken maar ook een verstuikte enkel kunnen zwachtelen en
kunnen beoordelen wanneer meer hulp
gewenst is. Er zijn altijd minimaal twee
EHBO-ers tijdens de festivaluren op
het Prins Hendrikplein aanwezig.

Bent u in het bezit van een geldig
EHBO-certificaat en vindt u het leuk en
zinnig om als vrijwilliger tijdens uw ei-
gen wijkfestival een paar uurtjes mee
te draaien als eerste-hulpverlener?
Laat dat dan even weten aan
info@zeeheldenfestival.nl of bel de
wijkwinkel van bewonersorganisatie
De Groene Eland, tel. 070 356 04 10
(Elandstraat 88a, op werkdagen open
van 9.00-12.30 uur).

Bodemsanering
Anna Paulownaplein
De herinrichting van het Anna Paulownaplein is voltooid. De ge-
meente Den Haag is inmiddels al weer klaar  met de 2e fase van de
bodemsanering. Wederom was er veel materieel op het Anna
Paulownaplein geplaatst.

Het saneren van de verontreinigingen onder een deel van het plein en
onder aangrenzende woningen vindt plaats door middel van in-situ
chemische oxidatie (ISCO). In verband met de veiligheid was het werk-
terrein weer afgeschermd van de omgeving. En was de rijrichting
rondom het plein tijdelijk gewijzigd.

De sanering van de omgeving (pluimzone) gebeurt door gestimu-
leerde biologische afbraak en recirculatie van het grondwater van het
Anna Paulownaplein en het Noordeinde richting de Hogewal. Ter
plaatse van het Noordeinde is het saneringssysteem van de pluim
geïnstalleerd. De totale saneringsduur is ongeveer 8 jaar. Als de sa-
nering is afgerond, controleert de gemeente het eindresultaat voor
maximaal 5 jaar.

Welnu “gestroopt” werd er zeker! Wat een leuke  sneeuw-
wandeling was dat. De start begon al goed na ontvangst van een
lege boodschappentas het eerste glaasje Gluhwein en een
broodje knakworst met zuurkool. Dat was een lekkere basis.

Vanaf daar alle zaken die meededen serveerden drankjes en
lekkere hapjes varierend van muffins (mocht je zelf aan-
kleden),oliebollen,erwtensoep,hapjes uit Litouwen en Georgië,
anijsmelk, tot een schoenzool van koek en bonbons toe, te veel
om op te noemen. Bij de Brave Hendrik werden we verwelkomd
door een mannenkoor. En overal wel een kadootje.Zelfs bij hotel
Sebel werd een verhaal voorgelezen en mochten we enkele ka-
mers bezichtigen.We werden overal heel gastvrij ontvangen.

Dan al de kerstboompjes en vuurkorven in de straten, gezellig-
heid te over. Als afsluiting hadden we bij Meinhardt een beeld-
schone zangeres die van Marlene Dietrich tot de hedendaagse
muziek  ons liet genieten met als afsluiting  een polonaise door
de zaak en waar de prosecco overmatig vloeide. Heerlijk wat
een leuke ideeen hebben ze ons allemaal voorgeschoteld.

Helaas was de laatste ploeg pas rond half 8 bij brasserie Mutters
op het Piet Heinplein en dus te laat voor een laatste versnape-
ring. Met een volle buik en warme wangen en een gevulde tas
zijn we weer huiswaarts gekeerd na een hele gezellige zondag-
namiddag. En nu maar hopen dat dit evenement aanstaande
kerstperiode weer is. We kijken er al naar uit. Ik denk dat ik
namens alle deelnemers spreek door te zeggen hartelijk dank!

Erica Spikker

Strooptocht in het
Zeeheldenkwartier

Ingezonden e-mail

Sterilisatieactie
Kattenzorg
 
Van zaterdag 19 februari tot en met zater-
dag 5 maart organiseert Vereniging Katten-
zorg weer een sterilisatie- en castratieactie
om zo een overschot aan jonge, ongewenste
katten te voorkomen. Kattenbezitters die hun
huisdier willen laten helpen, kunnen hiervoor een
financiële tegemoetkoming aanvragen bij de vereniging.

Zij kunnen zich tijdens de actieperiode op werkdagen tussen 19.00
en 21.00 uur aanmelden via 070-3457985. De actie geldt voor alle
kattenbezitters binnen het werkgebied van Kattenzorg, d.w.z. Den Haag,
Rijswijk, Leidschendam en Voorburg én voor alle leden van de vereni-
ging, waar ook in Nederland.

In combinatie met sterilisatie of castratie kan men de kat tevens laten
chippen, waarvoor ook een vergoeding wordt gegeven. De vergoe-
ding kan voor leden van Kattenzorg oplopen tot € 60,— voor een steri-
lisatie. Informatie over voorwaarden, procedure en hoogte van de ver-
goedingen is te vinden op www.kattenzorg-denhaag.nl of wordt tij-
dens de actie telefonisch verstrekt.

Zeeheldenfestival
zoekt optredens!
Kan jij zingen, dichten, dansen of acteren? Zit je in een band? Ben je
beschikbaar tijdens het Zeeheldenfestival, dat van 22 t/m 26 juni
2011 wordt gehouden?

Stuur dan vóór 15 februari 2011 een demo en biografie naar:
Zeeheldenfestival, T.a.v. Programmacommissie, Elandstraat 88a, 2513
GV Den Haag. Meer informatie over het Zeeheldenfestival is te vinden
op: www.zeeheldenfestival.nl

Dan Brown’s nieuwste roman ‘Het verloren symbool’ gaat over de
vrijmetselarij. Miljoenen gaan er van het boek wereldwijd over de
toonbank Vrijmetselarij wordt daardoor weer  in het middelpunt van
de belangstelling geplaatst.

Maar wat is het geheim van de vrijmetselaars en wat is het verloren
symbool? Wat is er in het boek waar en niet waar over de vrijmetsela-
rij? Ook in Den Haag zijn (gemengde) vrijmetselaarsloges. Wat ge-
beurt daar en wat voor soort mensen zijn er lid? Door aan de hand van
het boek in de wereld van Dan Brown te duiken komt u tijdens de
lezing meer te weten over de feiten en de mysteries van de (gemengde)
vrijmetselarij. Aansluitend is er een rondleiding door de tempel. De
methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aan-
dacht, net als het verloren symbool. De lezing wordt gehouden op
vrijdag 4 februari 2011, Laan van Meerdervoort 1a, 2517 AA Den Haag.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30uur. Toegang gratis inclusief kof-
fie en thee. Informatie: 070-3202074 of www.rakoczy.nl onder nieuws.

Gezocht: ervaren
webdesigner (m/v)
Voor de website van het Zeeheldenfestival zijn wij op zoek naar
een creatieve webdesigner (M/V). Op dit moment is de website
statisch en wij zoeken iemand die er voor kan zorgen dat onze
website niet alleen een blikvanger wordt, maar ook het visite-
kaartje van het Zeeheldenfestival.

De website dient geheel opnieuw vormgegeven te worden en zal
ook onderhouden moeten worden. Het Zeeheldenfestival vindt
dit jaar plaats van 22 t/m 26 juni en het zwaartepunt van de werk-
zaamheden zal dan ook in de maanden april en mei liggen.

Ben jij geïnteresseerd en heeft webdesign voor jou geen enkel
geheim, stuur dan voor 21 februari a.s. een mail met je naam,
adres en telefoonnummer naar publiciteit@zeeheldenfestival.nl.
Wij zullen je na ontvangst van je mail een programma van eisen
toesturen op basis waarvan je kunt besluiten of je deze uitdaging
aan wilt gaan. Voor deze eervolle opdracht is een onkosten-
vergoeding beschikbaar.

In de eerste week van maart word je uitgenodigd voor een korte
presentatie over jouw ideeën over en  ervaringen met webdesign
in het algemeen en die van het Zeeheldenfestival in het bijzonder.

Openbare lezing over
Dan Brown’s het verloren
symbool en de vrijmetselarij

Er zijn veel bedrijven die adressenbestanden hebben, waarmee ze u
geadresseerde reclame toesturen. Post, waar u waarschijnlijk niet
op zit te wachten. Deze post kunt u tegenhouden door registratie bij de
Stichting Postfilter op www.postfilter.nl. In het Post Register kunt u zich
gratis registreren. U kunt daarbij ook kiezen voor het blokkeren van
één specifieke adverteerder, of van bepaalde type bedrijven.

www.postfilter.nl
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De Groene Eland
begeeft zich op Twitter
Sinds een aantal jaren vinden er grote veranderingen plaats in de manier hoe wij in de
maatschappij met elkaar communiceren. Niet alleen de manier ‘hoe en wat’, maar
ook de manier ‘waarmee en door wie’ we zijn beïnvloed door de technologische
vooruitgang die is geboekt dankzij de komst van het Internet in de jaren ‘90.

De introductie van websites, e-mail, maar
ook sms en mobiele telefoon hebben in
de afgelopen jaren ertoe geleid dat er ge-
noeg middelen en manieren zijn om infor-
matie te ontvangen, maar ook vooral ook
om informatie te verzenden. Vooral dit laat-
ste aspect heeft een enorme ontwikkeling
doorgemaakt en vormt de basis voor een
fenomeen dat op dit moment ongekend
populair is in Nederland en in de rest van
de wereld, namelijk: het gebruik van social
media.

Social media is de Engelse benaming (die
ook in het Nederlands taalgebied gang-
baar is) voor online platformen waar de
gebruikers, met geen of weinig tussen-
komst van een professionele redactie, de
inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van
interactie en dialoog tussen de gebruikers
onderling.

Onder de noemer social media worden on-
der andere weblogs, fora, sociale netwer-
ken als Hyves, Facebook en LinkedIn en
diensten als Twitter geschaard.

Veelal is het hebben van dezelfde interes-
ses, ideeën, situaties of gedachten de bin-
dende factor binnen social media platfor-
men. De Groene Eland gaat mee in de
vaart der volkeren en heeft sinds kort ook
een Twitterkanaal opgezet. Via deze wijze
verspreidt zij nuttige zaken over het reilen
en zeilen in het Zeeheldenkwartier, maar
komt ze graag ook in contact met buurtbe-
woners en een ieder die de wijk een warm
hart toedraagt. Graag nodigen wij u uit om
ook een volger te worden van @degroene-
eland en te laten weten wat uw gedachten
over onze mooie wijk zijn.
De Groene Eland volgen via twitter? Kijk
op www.twitter.com/degroeneeland

Zienswijze
ontwerp-bestemmingsplan
Zeeheldenkwartier
De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer van de Groene Eland heeft in een brief haar
zienswijze op het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier weergegeven.
Een aantal punten hieruit zijn:

Jongerenproject
Zeeheldenkwartier
weer van start
Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur gaan jongeren uit het Zee-
heldenkwartier onder begeleiding van BBOZ aan de slag in een deel van de wijk. Zij
werken dan aan het schoon en veilig houden van de buurt. Ook in 2011 zal dit project
worden gesteund door woningcorporatie Haag Wonen en stadsdeelkantoor Centrum.
Dit jaar zal bewonersorganisatie De Groene Eland zich hierbij met een kraam en een
terrasje voor de buurt aansluiten.

Renovatie
serviceflat Hagesteyn

Er zijn weinig groene plekken in het Zee-
heldenkwartier; alle open c.q. groene plek-
ken die er nu zijn, dienen de bestemming
Groen te krijgen.

Bewoners hebben handtekeningen opge-
haald tegen uitbreiding van horeca/terras-
sen, een kiosk en/of een tappunt op het
Prins Hendrikplein. Het plein moet voor de
buurt als openbare ontmoeting- en speel-
plek behouden blijven.

De Groene Eland vindt dat het onbemand
tankstation aan de Waldeck Pyrmontkade
moet worden wegbestemd. Levensgevaar-
lijk op deze doorgaande weg, welke on-
derdeel uitmaakt van de Centrumring.

Binnentuinen zijn de natuur van de wijk.
Geef ze bestemming Groen in plaats van
W onen. De werkgroep wil dat de ge-
meente handhaaft, dat er geen grotere be-
bouwing dan de oude komt en dat er geen
bouwvergunningen of vergunningen voor
parkeerterreinen worden afgegeven voor
binnenterreinen. Binnenterreinen dienen
geen woonbestemming maar een groen-
bestemming te krijgen.

Illegale bebouwing of verbouwing kan niet
alsnog via een bestemmingsplan gelega-
liseerd worden. Volgens de gemeente is
het bestemmingsplan een conserverend
bestemmingsplan. Dit wil zeggen dat een
pand de aanduiding krijgt die hoort bij de
uiterlijke bestemming. Dit is waarvoor het
pand, vanaf de buitenkant gezien, wordt

gebruikt. De gemeente mag niet binnen in
het pand gaan kijken. De gemeente raad-
pleegt het Kadaster of de Kamer van Koop-
handel blijkbaar ook niet.
Als de bestaande bestemming meer dan
een jaar wordt onderbroken, kan de ge-
meente de bestemming wijzigen naar het
huidige gebruik. Vroeger moest men ont-
heffing vragen om een pand voor iets an-
ders te gebruiken dan waarvoor het was
bestemd. Het risico dat een pand na ver-
loop van tijd een nieuwe bestemming krijgt
doordat het lange tijd voor iets anders wordt
gebruikt dan in het bestemmingsplan
staat, is zodoende groter.

De werkgroep maakt bezwaar tegen deze
werkwijze en geeft aan dat er een regel
moet komen waardoor illegale bebouwing
c.q. gebruik niet wordt gelegaliseerd d.m.v.
het bestemmingsplan. De gemeente heeft
toegang tot het kadaster en kan natrekken
of bebouwing of bestemming illegaal is.
Men kan ook binnen in het pand kijken of
de uiterlijke bestemming klopt.

Als laatste punt geeft de werkgroep aan,
dat het zeer klantonvriendelijk is om geen
lijst met verschillen tussen het ontwerp-
bestemmingsplan en het vigerende be-
stemmingsplan te hebben opgesteld. Het
is moeilijk voor bewoners om zonder lijst
de consequenties van het nieuwe bestem-
mingsplan te herkennen. Men vraagt als-
nog een dergelijke lijst bij de volgende
versie te voegen.

Jongeren aan de slag in het Jenny Plantsoen.

Vorig jaar heeft Staedion erkend, dat er bij de serviceflat Hagesteyn aan de Waldeck
Pyrmontkade in Den Haag sprake was van achterstallig onderhoud. Inmiddels is de
renovatie  in volle gang waarbij de corporatie voor 2,1 miljoen euro aan verbeteringen
aanbrengt. Ed Hagen, directeur Centrum/Laak van Staedion: “Belofte maakt schuld.
Het complex stond er gewoon niet goed bij en de klachten daarover waren terecht.
Dat zijn we nu aan het oplossen.”

Eén van de klachten betrof ook de grote leegstand in het complex, waardoor bewoners
zich er niet prettig voelden. Ed Hagen: “Leegstand is natuurlijk niet prettig voor bewo-
ners, maar ook niet goed voor ons als verhuurder. Als Hagesteyn er straks weer keurig
bij staat, gaan we natuurlijk ook stevig aan de slag om de woningen weer verhuurd te
krijgen. Medio februari is een modelwoning gereed.”

Hagesteyn is een serviceflat met 53 vrije sector huurappartementen voor ouderen. De
appartementen hebben een oppervlak van 40 tot 85 m2 met een huur tussen de 1.000
en 1.800 euro per maand inclusief servicekosten. In de opknapbeurt worden onder
andere kozijnen met dubbelglas geplaatst en keukens en installaties voor de centrale
verwarming vervangen. Dat heeft een positief effect op het energieverbruik. Ook wordt er
gewerkt aan de elektra en het schilderwerk. De verwachting is dat de opknapbeurt van
Hagesteyn eind april is afgerond.

Serviceflat Hagesteyn aan de Waldeck Pyrmontkade.

Sinds september 2008 verzorgen circa
veertien jongeren in de leeftijd van 13 t/m
18 jaar tien maal per jaar een schoonmaak-
actie in het Zeeheldenkwartier. Voor dit pro-
ject is de wijk in vijf buurten verdeeld; elke
buurt krijgt dus 2 maal per jaar bezoek van
het jongerenproject. De jongeren gaan die
dag aan de slag met onder andere het
wieden van onkruid, Hagenaartjes schil-
deren en banken repareren. Zij raken daar-
door meer betrokken bij hun eigen woon-
omgeving. Bovendien ontvangen zij er een
klein zakcentje mee. Maar vooral ook knapt
de buurt er elke keer behoorlijk van op.

Bewonersorganisatie De Groene Eland
zal de eerste ronde van zaterdagen tus-
sen 13.00 en 15.00 uur met een voorlicht-
ingskraam en een klein terrasje aanwezig
zijn. U kunt dan in gesprek gaan met een
van de aanwezige vrijwilligers van de
Groene Eland. Een kopje koffie of thee is
gratis te verkrijgen. Er ligt ook een kleine
vragenlijst klaar, waarin u kunt aangeven
wat u in uw buurt door de Groene Eland,
BBOZ of het jongerenproject graag aan-
gepakt wilt zien.

Als u dit leest is de eerste buurtaanpak op
29 januari al geweest. Op 26 februari is de
volgende in de straten: Piet Heinstraat,Van
Galenstraat, Heemkerckstraat, Barentz-
straat, Jacob van de Doesstraat, Hugo de
Grootstraat, Van Speijkstraat (nummer 1 t/
m 43 en 2 t/m 58), Prins Hendrikstraat
(nummer 1 t/m 37 en 2 t/m 24). U kunt de
kraam met terras dan vinden op: kruising
Prins Hendrikstraat en Barentzstraat.  Elke
buurtbewoner die de vragenlijst van de
Groene Eland invult, krijgt een leuk voor-
jaarsplantje kado.

Doet u ook mee?
De Groene Eland kan nog een aantal
vrijwilligers gebruiken die op een of
meerdere zaterdagen de kraam en het
terras willen “runnen”.

Opgeven kan bij de wijkwinkel van de
Groene Eland, Elandstraat 88a, tele-
foonnummer 070-3560410 of via e-
mail secretariaat@groene-eland.nl.
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Eskalibur gaat helemaal Loss
Voor de tweede keer strijkt het theatergezelschap Eskalibur neer in het knusse Zee-
heldentheater in de Trompstraat 342. Loss heet de nieuwe dansvoorstelling van het
gezelschap, dat al  15 jaar  een unieke factor vormt in het culturele Haagse land-
schap.  De acteurs en dansers van Eskalibur hebben vorig jaar hun eigen Theater aan
de Haven in Scheveningen moeten verlaten. Gedwongen door een onveilig verklaard
pand  keerden zij hun vertrouwde thuishonk de rug toe.

Na een pitstop in de Acteerstudio pakte de
groep de draad uiteindelijk weer snel op
in de Binck 36, een verzamelplek voor crea-
tieve ondernemers, op het industrieterrein
De Binckhorst in Den Haag. Hier werkt de
groep voor theatermakers met een verstan-
delijke beperking, onder professionele ar-
tistieke begeleiding aan nieuwe stukken.

Niet toevallig ontstond juist hier en nu
Loss, waarin negen dansers ieder hun
eigen weg gaan op zoek naar verandering.
Ze ontdekken, ontleden, overwinnen, hou-
den vast en laten los….. om verder te kun-
nen gaan. Aan dit voor velen herkenbare
gegeven in het leven, weten de dansers
van Eskalibur een originele en eigenzin-
nige draai te geven.

Loss is inmiddels de veertiende productie
van de groep die altijd een vaste schare
publiek weet te trekken. Klinkende namen
van eerdere stukken waren De moord op
Gonzagoen Het Genootschap. Naast tien
schoolvoorstellingen geeft de groep in Den Haag tien voorstellingen voor publiek.

Nieuwsgierig?
Lezers van de Elandkrant krijgen 2,50 euro korting op de entree van 12,50 euro na
vertoning van dit artikel. Reserveren gewenst. Er zijn voorstellingen op 18, 19 en 20
februari en 12 en 13 maart. Kijk voor informatie en aanvangstijden op www.eskalibur.nl.
Reserveren: reserveren@eskalibur.nl of telefoon 0704273194.

Voor kinderen en tieners zijn er op woensdagmiddag in atelier Van Speijk, Van
Speijkstraat 153a, twee nieuwe series workshops gestart.  Er is nog deelname mo-
gelijk bij de serie Kostelijk Afval van 13.30 tot 15.15 uur voor de leeftijdsgroep  van 6
tot 8 jaar en bij Mode & Design van 16.00-17.45 uur voor 9-13 jaar.

Haags Kinderatelier

Stichting Elandstraatkerk (SteK) heeft de Elandstraatkerk gepositioneerd als één
van de belangrijkste concertlocaties voor muziekgezelschappen binnen Den Haag.
De prachtige locatie met de geweldige akoestiek, maar met name ook de
professionaliteit van de vrijwilligers is inmiddels in de wijde omtrek bekend. Het is
voor de musici “alsof zij in een warm bad stappen.”

BBOZ luidt noodklok
over bezuinigingen
“Ik ben allerlei mogelijkheden om de BBOZ overeind te houden aan het onderzoeken,
maar ik heb tot op heden nog niets in handen waardoor ik kan zeggen dat we het
gaan redden.” Directeur Henk Daalmeijer van de stichting Buurtbeheer en -Ontwik-
keling Zeeheldenkwartier is een ongeruste man. De bezuinigingen van de gemeente
Den Haag op gesubsidieerde banen kunnen het einde van de BBOZ betekenen.

Commissie Octopus ziet
het licht in Elandstraatkerk

Het is dan ook met respect en vanuit een
groot verantwoordelijkheidsbesef dat de
commissie Octopus het stokje nu over-
neemt. Op eigen wijze zal zij haar capaci-
teiten maximaal aanwenden om deze fan-
tastische reputatie voor de Elandstraatkerk
te behouden.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken ge-
weest met verenigingen en gezelschap-
pen. Hierbij is de vernieuwde opzet van
Octopus besproken en is een belangrijk
deel van de basisafspraken contractueel
vastgelegd. Uit deze gesprekken hebben
wij ons gerealiseerd dat wij ons in een
nichemarkt bevinden. Nu door de econo-
mische tegenwind de subsidiekraan is
dichtgedraaid zien muziekgezelschappen
zich geconfronteerd met gereduceerde
budgetten. De keuze van locaties is daar-
om beperkter geworden en wij prijzen ons
als Elandstraatkerk niet uit de markt. Wij
zien daarom een druk jaar tegemoet.

De site www.elandstraatkerk.nl is vanaf 2
januari niet meer actief en u komt automa-
tisch terecht op www.ignatiusparochie.nl.
Deze website geeft u alle informatie over
Octopus en haar activiteiten. Daarnaast
vindt u hier de algemene voorwaarden. Wij
nodigen u uit om een bezoekje te brengen
op deze compleet vernieuwde site.

Wij realiseren ons dat het tijd nodig zal
hebben om een nieuw, professioneel
vrijwilligersbestand op te bouwen. Om nu
toch een vlekkeloze doorstart te kunnen
maken en bestaande klanten het vertrou-
wen te kunnen bieden zullen wij specifieke
werkzaamheden tijdelijk uitbesteden. Dit
is echter een kostenpost die wij zo snel
mogelijk willen schrappen. De inzet van u
als vrijwilliger komt de financiële positie
van onze parochie direct ten goede.

Het zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld de fi-
nanciering van een grote uitvoering rond
krijgen. Hiermee is een - vrijwillig - pen-
ningmeester doorgaans zo´n anderhalf
jaar zoet! Heeft u altijd al willen weten wat
er nog meer komt kijken bij het neerzetten
van een grote, succesvolle muziek-
uitvoering? Houdt u misschien van orga-
niseren? Spreekt het muziekwereldje u
misschien aan? Of werkt u simpelweg
graag met bevlogen en gedreven mensen?

Kijk dan voor de aardigheid eens op
www.ignatiusparochie.nl onder het kopje
Octopus om te zien of specifieke evenemen-
ten u kunnen inspireren. U kunt zich aan-
melden via octopus@ignatiusparochie.nl of
via ons parochiecentrum aan de Da Costa-
straat 46 onder telefoonnummer 070-
3649926. Iedere vrijwilliger wordt uitgeno-
digd voor een kennismakingsbijeenkomst.

W ij mogen ons als commissie Octopus
inmiddels verheugen in een aantal boe-
kingen voor 2011 in de Elandstraatkerk op
16 april Concertante en 14 mei Orkestver-
eniging Musica.

Namens de commissie Octopus,
Ruud Wiegant en Geert Rooijackers.

Orkestvereniging Musica.

Momenteel heeft de BBOZ 36 medewer-
kers. De meesten van hen zwermen ‘s
morgens vanuit hun onderkomen aan de
Roggeveenstraat uit over de wijk om daar
allerhande klusjes op te knappen die het
Zeeheldenkwartier ‘schoon, heel en vei-
lig’ houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het verwijderen van hondenpoep en graffiti,
het repareren van straatmeubilair en het
schoonmaken van lantaarnpalen en afval-
bakken. “Wij staan behoorlijk onder druk.
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft onlangs besloten dat uiterlijk
aan het eind van dit jaar de gemeente geen
geld meer geeft aan structureel gesubsi-
dieerde arbeid. Mensen die een gesubsi-
dieerde baan hebben, moeten zien dat ze
aan het eind van het jaar regulier werk
hebben gevonden. Lukt ze dat niet, dan
zijn ze vanaf dat moment werkloos”, aldus
Henk Daalmeijer. “Wij hebben 23 gesub-
sidieerde medewerkers rondlopen. Zij
hebben een ID-baan, een baan volgens
de Wet inschakeling werklozen of een
Ooievaarsbaan. Als we van hen afscheid
moeten nemen, dan worden we in de kern
van ons bedrijf geraakt en kunnen we ons
werk niet meer goed doen.”

Andere mogelijkheden
Henk Daalmeijer is niet iemand die bij de
pakken neer gaat zitten. Hij onderzoekt mo-
menteel of er andere mogelijkheden zijn
om zijn medewerkers binnenboord te hou-
den. Bijvoorbeeld door ze zelf in dienst te
nemen, onder voorwaarde dat ze in staat
zijn om hun loon- en andere kosten terug
te verdienen. Ook is hij in gesprek met de
gemeente over mogelijke oplossingen.

“De bezuinigingen treffen Den Haag heel
breed. Zo krijgen ook bijvoorbeeld de fiet-
senstallingen en de kringloopwinkels hier-
mee te maken. De Dienst Stadsbeheer
heeft al geconstateerd dat er problemen
op straat ontstaan als alle gesubsidieerde
arbeid verdwijnt. Deze mensen zorgen er-
voor dat de stad schoon blijft. De Dienst
Stadsbeheer wil tweehonderd ID-ers in
dienst nemen, die dan via het Haags Werk-
bedrijf bij buurtserviceteams gaan werken.
Misschien ligt daar voor onze medewer-
kers een kans”, aldus Henk Daalmeijer.
“Verder ben ik in gesprek met een zorg-
instelling om te zien of onze mensen voor
cliënten die gebruik maken van de Wmo

kunnen werken. Bijvoorbeeld door het bie-
den van buurtdiensten of een lichte vorm
van zorg en klusjes. En met het bouwbe-
drijf Habo kijken we of we meer mensen
kunnen leiden naar leerwerkplekken.”

Deadline
Hij neemt tot juli de tijd voor dergelijke on-
derzoeken. Dan moet het duidelijk zijn of
er een toekomst is voor de BBOZ. “Stel dat
we onze mensen niet aan het werk kun-
nen houden. Dan moeten we onze verant-
woordelijkheid nemen en knopen doorhak-
ken. Het zwartste scenario is dat we hele-
maal verdwijnen. Als de gesubsidieerde
arbeid weg is, dan hebben we te weinig
volume en slagkracht om ons werk te kun-
nen doen. Dat merken de buurtbewoners
op straat. Er wordt geen graffiti meer ver-
wijderd, hondenpoep blijft liggen en er
worden geen kapotte dingen meer gere-
pareerd. Hopelijk lukt het om voor 1 juli
een oplossing te vinden. Het is me veel
waard om onze medewerkers snel duide-
lijkheid te verschaffen.”

BBOZ-directeur Henk Daalmeijer steekt
buiten de handen uit de mouwen tijdens een
schoonmaakdag die was georganiseerd door
leerlingen van de Max Velthuijsschool. Zij
hadden hem gevraagd een handje te helpen.

Nieuwe workshops mode & design en kostelijk afval

Bij Kostelijk Afval vertelt de docent/kunste-
naar aan de hand van fotoboeken Iedere
week een nieuw verhaal over (volks)kunst
die vervaardigd is met ‘gevonden’ voorwer-
pen. Naar aanleiding van het verhaal wer-
ken de kinderen met verrassende materi-
alen waarvan op het atelier een grote voor-
raad aanwezig is. Lekker onderzoeken en
uitproberen dus! De prijs voor de hele se-
rie van 15 workshops is € 140,-- of € 75,--
met Ooievaarspas.

De workshops Mode & Design gaan over
het ontwerpen van mode, klederdracht en
theaterkostuums over de hele wereld,
maar ook over de vormgeving van meu-
bels, gebouwen en gebruiksvoorwerpen
van alle tijden en plaatsen. Een echte uit-
daging voor creatieve jonge ontwerpers!
De prijs voor de hele serie van 14 work-
shops is € 135,-- en € 70,-- met Ooievaars-

pas. Voor beide series is het mogelijk om
eerst een proefles  te volgen voor € 10,-- of
€ 5,50 met ooievaarspas en u hoeft niet te
betalen voor de voordien gemiste lessen.
Voor  meer uitgebreide informatie verwij-
zen wij u naar www.haagskinderatelier.nl ,
Vrije tijd/series. Of neemt u tussen 09.30
tot 13.30 uur telefonisch contact op met
één van onze medewerkers, 070 3633745.
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Petra’s opmerkelijke zaken in
het Zeeheldenkwartier

door Petra Reijrink

Medebewoners
in vogelvlucht door Rick Herrera

Tuinen gezocht!
Op 18 en 19 juni wordt opnieuw het open tuinenweekend “Struinen in Haagse Tuinen”
gehouden! Tuinliefhebbers kunnen dan een kijkje nemen in grote en kleine stads-
tuinen. Dit weekend, dat om het jaar wordt gehouden, is door het grote enthousiasme
van de bezoekers én de tuineigenaren altijd bijzonder gezellig en inspirerend.

Heeft u een tuin in het Zeeheldenkwartier en wilt u dit jaar graag meedoen met dit
Haagse open tuinenweekend, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden.
Stuurt u dan een e-mail met daarin het adres, een korte beschrijving van de tuin en
eventueel een foto als jpg bestand naar: info@struineninhaagsetuinen.nl. Meer infor-
matie op www.struineninhaagsetuinen.nl 

Het Zeeheldenkwartier barst van de creatieve ondernemers die er wonen of werken.
Zo is er onlangs een nieuwe winkel geopend in de Prins Hendrikstraat waar
ontwerpburo Tas-ka is gevestigd. Een  mooie ruime winkel met originele producten.
Achterin de ruim opgezette winkel zit een atelier. Tas-ka is een jong Nederlands
bedrijf, opgericht door Hester Worst en Jantien Baas. Beide dames hebben een stu-
die textiele vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag afgerond.

Alle producten en stoffen van Tas-ka worden in Nederland en Belgie geproduceerd. Tas-
ka werkt voornamelijk met natuurlijke materialen zoals leer, wolvilt, katoen en papier. De
stoffencollectie van Tas-ka bestaat uit twee dessins met het thema huis. Deze twee
dessins zijn gezeefdrukt op 100% katoen in diverse kleuren. De stoffen worden verwerkt
in bijzonder mooie kinder-, woon- en mode accessoires. Het thema huis is ook terug te
vinden in de vorm van hun producten zoals broodplanken, speelhuizen en vilten bro-
ches. De nieuwste collectie van Tas-ka is een aanvulling op de stoffen collectie. Deze
bestaat uit dessins die zijn ontstaan door het stempelen van simpele vormen in de vorm
van huisjes. Vellen pakpapier en/of posters, setje postpapier, notitieboekjes en dienbla-
den, houten kapstok stad, knuffelhuisjes en de kinderdekbedjes met pyjamajas.

Tas-ka werkt ook in opdracht, zoals het ontwerpen van dessins, relatiegeschenken, of
een ontwerp op maat. Ook voor het maken van ideeconcepten voor de inrichting kunt u
bij hen terecht. Tas-ka, Prins Hendrikstraat 97, 2518 HM Den Haag, www.tas-ka.nl.

Overlast in Elandstraat aangepakt

Haag Wonen sluit hal op
verzoek van bewoners af
In de hal van een appartementencomplex in de Elandstraat sliepen regelmatig dak-
lozen. Soms lieten ze lege bierblikjes en andere rommel achter en deden ze er zelfs
hun behoeften. Bewoners Huub van Dijk en Mirjam van Golberdinge ondernamen
actie en schakelden woningcorporatie Haag Wonen in. Met succes.

Brievenbus
opgeblazen
In de Zorgvlietstraat is een brievenbus van een appartementencomplex van Haag
Wonen tijdens de jaarwisseling met vuurwerk opgeblazen.

De woningcorporatie heeft een noodvoorziening getroffen, zodat bewoners hun post
gewoon kunnen blijven ontvangen. Een nieuwe brievenbus is besteld en kan naar ver-
wachting in de tweede helft van februari aan de gevel worden gemonteerd.
Het blijft natuurlijk jammer dat een leuke feestavond moet ontaarden in vandalisme
waar bewoners de dupe van zijn. Haag Wonen heeft aangifte bij de politie gedaan, maar
de dader is nog niet opgepakt.

Huub van Dijk woont ruim achtenhalf jaar
in zijn driekamerappartement. ‘Met veel
plezier’, zegt hij. Maar dat woonplezier werd
de laatste twee, drie jaar aangetast door
ongenode bezoekers.

Alle bewoners van het wooncomplex voor
55-plussers komen via een centrale hal
binnen. De buitendeur stond tot voor kort
24 uur per dag open. Dat leidde tot proble-
men. Van Dijk schreef een brief aan Haag
Wonen. ‘De hal wordt regelmatig als slaap-
ruimte gebruikt. Soms door een enkeling,
maar ook door twee of drie personen te-
gelijk. Ook lijkt de hal soms op een
dependance van een coffeeshop of een
café. Het is ook voorgekomen dat de hal
als toilet werd gebruikt.’

Bewoners waren bang voor de ‘logées’ en
gingen daarom vaak via de fietsenstalling
aan de achterkant naar binnen. Van Dijk
zelf stuurde daklozen af en toe weg. ‘Jon-
gens, moven. Dit is geen slaapkamer’, zei
hij dan. ‘Maar dat durft niet iedereen.’

Te ver
Huub van Dijk en Mirjam van Golberdinge
gunnen daklozen ‘ook warmte’, maar het
logeren in de hal, met alle vervelende ge-
volgen van dien, ging hun uiteraard te ver.
Voor andere bewoners gold hetzelfde. Zij
zetten hun handtekening in een bijlage die
met de brief naar de woningcorporatie
werd verzonden.  Het heeft eigenlijk lang
geduurd voordat de bewoners actie onder-
namen. Van Dijk meent dat de ouderen
lange tijd te bescheiden waren om Haag
Wonen te benaderen. Maar uiteindelijk
deden ze dat toch.

Slot en extra bellenpaneel
Beheerconsulent Hans Out hoefde niet
lang na te denken. Hij moest iets doen voor
de bewoners. Daarom gaf hij een instal-
lateur opdracht een slot op de buitendeur
aan te brengen. De deur gaat nu ‘s avonds
om 19.00 uur automatisch op slot en om
7.00 uur ’s ochtends weer open. Daarnaast
liet Out een extra bellenpaneel op de
buitengevel installeren, zodat bezoekers
zich ook bij bewoners kunnen melden als
de deur naar de hal gesloten is. Dankzij
een videofoon kunnen de bewoners zien
wie er buiten staat.

De bewoners zijn heel blij met de getrof-
fen maatregelen. ‘Het probleem is opge-
lost. Ik ben zeer tevreden over Haag Wo-
nen’, aldus Van Dijk. En de corporatie is
blij dat de bewoners hun probleem heb-
ben aangekaart. Op die manier kun je ge-
zamenlijk de leefbaarheid in de wijk ver-
beteren.

Bewoners Huub van Dijk en Mirjam van
Golberdinge ondernamen actie en schakel-
den woningcorporatie Haag Wonen in.

Werkzaamheden als adviseur:
Adviseert bedrijven inzake het verbeteren van het milieubeleid. Helpt bedrijven bij
het verkrijgen van een milieuvergunning. Helpt bij het vormgeven van een milieu-
bewuste lange termijnvisie en bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering; met als
doelstelling het minimaliseren van de ‘CO2 Footprint’.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier
1. Dichtbij de stad zonder werkelijk in de stad te zijn.
2. Gezellige sfeer.
3. Er wordt veel georganiseerd door de winkeliersvereniging (o.a. te denken aan

‘De Strooptocht’); wat goed voor de sociale cohesie is.
4. Je kunt er lekker koffie drinken.
5. Veel buitenlandse delicatesse-zaakjes.
“Dit is voor mij de leukste wijk; en ik ben erg blij om hier te wonen.”

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Niet veilig voor fietsers (erg veel ongelukjes gezien in de ‘extreem fietser-on-

vriendelijke’  Zoutmanstraat).
2. Asociale automobilisten die met snoeiharde muziek langsrijden, of gewoon (om

bijvoorbeeld sigaretten te halen) even pontificaal op de weg parkeren.
3. Automobilisten die de wijk als sluiproute gebruiken.

Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Een fietspad creëren in de Zoutmanstraat
2. Eenrichtingsverkeer maken van de Zoutmanstraat en de Prins Hendrikstraat.

Aanraadplek van het Zeeheldenkwartier:
De Piet Heinstraat met zijn gevarieerde beleving.

Wil je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je wijkgenoten?
Laten we er een mooi jaar van maken! En voor Anders: ‘Jeg elsker dig’.

Wij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in
vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele bele-
ving neer te leggen. Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar:
elandkrant@groene-eland.nl.

Naam: Marijke
Status: Samenwonend
Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Vanaf januari 2010
Beroep: Junior Adviseur Milieu

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
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Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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

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 leerprogramma voor
ouders en verzorgers en kind.
Voor meer informatie bel 06-30577257 of 070-30655010
Iedereen is welkom!

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

De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige situa-
ties kan tijdig hulp ingeschakeld
worden. Wanneer u belangstelling
hebt voor de telefooncirkel, dan kunt
u contact opnemen met de coördi-
nator mevr. Tineke van Eenden-
burg, telefoon 3024250, of
Matthias Wenzel, consulent Oude-
renwerk/ouderenadviseur St. Ze-
bra, Elandstraat 88, tel. 4248127.

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.

Gezocht gastvrouw/gastheer
Voor het buffet in de ontmoetingsruimte is De Heldenhoek op zoek
naar vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer willen werken. Wan-
neer u dit wat lijkt, kunt u contact opnemen met  Joyce Kalka, telefoon
06-46746609.

De Heldenhoek
Activiteiten 2011
Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur

Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand / € 3,- met Ooievaarspas

Maaltijd 55+ Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

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

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

Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur
Kosten: € 10.- per maand / € 8,- met Ooievaarspas

Bingo Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen Woensdag 13.30 - 15.30  uur.  Kosten: gratis

Spaanse les Vrijdag 13.30 - 15.00 uur. Kosten: € 40.- per maand

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

De ontmoetingsruimte van Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00
uur. Aan het buffet zijn koffie, thee en diverse versnaperingen verkrijgbaar.

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek 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 wijk- en
dienstencentrum De Helden-
hoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

De
Telefooncirkel

Yoga

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

Cursus Spaans voor beginners
in De Heldenhoek
Vrijdags van 13.30 tot 15.00 uur.
Kosten 40 euro per maand.
Startdatum: 4 maart 
Aanmelden via e-mail gentilgil68@hotmail.com  of
telefoon 06 24812035,  Utsava Olga.

Maaltijdproject zoekt
vrijwillige medewerkers!
Het maaltijdproject voor ouderen in De Heldenhoek is op zoek naar
wijkbewoners die willen helpen om het mogelijk te blijven maken
maaltijden aan te bieden. Met een keer per week zouden we al heel
blij zijn.

Het gaat hier om het helpen voorbereiden van de maaltijd of het ser-
veren van de maaltijden en het zorgen voor de afwas. Een (kleine)
onkostenvergoeding, een gratis maaltijd, maar vooral gezelligheid
kunnen we hier tegenover stellen. Als u meer wilt weten over deze
oproep, dan kunt u contact opnemen met dhr. Matthias wenzel, consu-
lent Ouderenwerk St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Gratis hulp bij
belastingaangifte voor 65+’ers
Van woensdag 9 t/m dinsdag 15 maart kunnen Haagse 65+’ers te-
recht bij het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) voor gratis
hulp bij hun belastingaangifte. Deze aangiftehulp vindt plaats op
werkdagen in Het Nutshuis (tegenover de Grote Kerk) en wordt
verzorgd door medewerkers van de Belastingdienst. Aanmelding
vooraf is noodzakelijk.

Vanaf 10 januari 2011 kunnen Haagse 65+’ers zich aanmelden voor
deze gratis aangiftehulp. * Bel daarvoor de Belastingtelefoon, tel. 0800-
0543. * Volg het keuzemenu en kies voor de locatie ‘CIPO’. * Houd
tijdens het bellen uw burgerservicenummer bij de hand.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, want de ervaring leert dat de be-
langstelling voor de aangiftehulp erg groot is. Iedere deelnemer wordt
daarom in een rooster ingepland. LET OP: vol is vol! Aanmelden bij
CIPO zelf is niet mogelijk.

Hulp bij belastingaangifte kan financieel interessant zijn. 65+’ers met
alleen AOW en/of een klein pensioen komen al snel in aanmerking
voor belastingteruggave. Een afspraak voor deze aangiftehulp kunt u
alleen maken als uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 33.743,-
voor alleenstaanden en € 50.000,- voor samenwonenden. Tevens
mag u niet meer spaargeld hebben dan € 20.785,- per persoon.

Zondag 20 februari en 20 maart
in de Heldenhoek, Elandstraat 88.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Bingo Pannenkoeken

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag

1 en 15 februari
1, 15 en 29 maart

een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

Baluta

Winterweekend
februari-maart 2011
Hierbij bieden wij u het programma-overzicht februari-maart
2011 van aan. Het programma bestaat uit 4 zondagmiddagen,
waarbij een optreden en een warme maaltijd (twee-gangen-
menu) worden aangeboden. Het programma vindt plaats in de
wijkcentra “het Klokhuis” en de “Heldenhoek”. Het “Winter-
weekendaanbod”, is een initiatief van het Ouderenwerk van
de St. Zebra.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 13 februari in het Klokhuis: “De lichtjes branden weer”.
Een programma van “Duo No Smoking” met liedjes uit de pe-
riode tijdens en na de oorlog. Aansluitend maaltijd: bruine bonen-
soep garni.

Zondag 27 februari in De Heldenhoek: “Italiaanse - , Weense -
en Nederlandse melodieën” door ensemble Nostalgia. Met 4
zangers en een pianist!
Aansluitend maaltijd: zuurkoolstamppot met worst.

Zondag 13 maart in het Klokhuis: “Paniek op de 13!” Blijspel in
3 bedrijven door toneelvereniging DVV.
Aansluitend maaltijd: goulash, aardappelpuree en salade.

Zondag 27 maart in De Heldenhoek: “Folkloristisch” dans-
programma door volksdans-
vereniging Baluta.
Aansluitend een Indische
maaltijd.

De zaal is open vanaf 14.00
uur. Een zondagmiddag-
programma begint om 14.30
uur en is, na het nuttigen van
de maaltijd, doorgaans om
17.45 uur afgelopen.

Toegangskaarten á € 5,00
(met Ooievaarspas: € 3,50),
inclusief de maaltijd, zijn vanaf  twee weken tevoren (tot de don-
derdag voorafgaand), verkrijgbaar bij  het Klokhuis, Celebesstraat
4, telefoon 350 35 11 en “De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tele-
foon 424 81 15.


