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Bestemmingsplan
Zeeheldenkwartier
Het nieuwe bestemmingsplan Zeeheldenkwartier zal als alles goed gaat voor de
zomervakantie in de Gemeenteraad worden vastgesteld. Het plan is geagendeerd
voor de Raadsvergaderingen van 23 of 30 juni. Op 1 juni 2011 werd het plan behandeld in een hoorzitting en beraadslaging van de commissie Ruimte.
Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier is een belangrijk document voor onze wijk: er
wordt voor de komende tien jaar vastgelegd wat wel en niet mag qua bestemming,
bouwhoogten, etc. Bewonersorganisatie De Groene Eland heeft diverse zaken door
middel van inspraak op het plan gewijzigd gekregen. Toch werden er bij het inspreken
nog een aantal pijnpunten aangehaald: Door een aantal pleinen, die geheel bestraat
zijn te bestemmen als ‘Verblijfsgebied’ i.p.v. ‘Groen’ wordt de stimulans om deze pleinen groener te maken c.q. om te vormen tot plantsoen of park weggehaald.
- In het Groenbeleidsplan ‘Groen kleurt de stad’ en het ‘Aanvalsplan bomen’ van de
gemeente is vermeld, dat er in de laatste 2 jaren 4400 bomen in de stad zijn geplant.
Dit terwijl in het Zeeheldenkwartier de toch al dun gezaaide bomen worden gekapt
(Veenkade, Prins Hendrikplein, voormalig schoolterrein Tasmanstraat). Het lijkt erop
dat het Beleidsplan voor het Haagse groen niet aansluit bij het nieuwe bestemmingsplan van het Zeeheldenkwartier.
- De Groene Eland blijft op het standpunt dat binnenterreinen zoveel mogelijk onbebouwd moeten blijven of bij sloop van loodsen en/of andere bedrijfsbebouwing herbestemd moet worden tot groen of tuin, zodat de stadsnatuur in de vorm van tuinen en
bomen zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
Voor het uitgebreide schriftelijke of videoverslag van de raadscommissievergadering
Ruimte verwijzen wij u naar : www.denhaag.nl

31e Zeeheldenfestival
van 22 tot en met 26 juni
Van woensdag 22 tot en met zondag 26 juni 2011 is het Prins
Hendrikplein weer het decor van ons Zeeheldenfestival, het
grootste buurtfeestje van Den Haag. En er is vast iets leuks
bij voor u of jou, dat kàn haast niet anders met bijna vijftig
optredens! Van poppenkast voor peuters tot klassieke en
middeleeuwse muziek met zondags ontbijt, van salsa en
zeemansliederen naar urban hiprock via China en Turkije – dit festival is voor levensgenieters van alle leeftijden. Op zaterdag 25 juni is er bovendien een grote informatie- en rommelmarkt op de buitenring van het Prins
Hendrikplein en staat de traditionele klimwand op het plein.
Hoofdsponsor Haag Wonen biedt dan het onderdeel Haag
Wonen Moves You! aan.
Voor het 31e jaar wordt het Zeeheldenfestival in opdracht van bewonersorganisatie De
Groene Eland door vrijwilligers georganiseerd, vooral voor en door de wijk. Het
programmaboekje is begin juni huis-aan-huis in de wijk verspreid, maar op pagina 4
van deze krant vind je het programmaoverzicht nogmaals en we proberen de informatie
op www.zeeheldenfestival.nl actueel te houden.
Zonder vrijwilligers geen Zeeheldenfestival, maar net zo hard nodig zijn de medewerking en bijdragen van de gemeente Den Haag, hoofdsponsor Haag W onen, Fonds
1818, de Popunie en vele tientallen andere fondsen, sponsors en/of adverteerders van
binnen en buiten de wijk. En ook dit jaar hebben die weer van harte en naar vermogen
meegewerkt, daar zijn we heel blij mee! Tot ziens op het Prins Hendrikplein!

De Groene Eland 40 jaar
Het jubileumfeest van bewonersorganisatie De Groene Eland was een ware reünie van
‘oud-gedienden’. Diverse bewoners en betrokken werkers van jaren terug zagen elkaar
terug. Op onderstaande foto een deel van de ‘oud-gedienden’ van De Groene Eland.

Van links naar rechts: dhr. Van der Zwan, mw. Van Oeveren, dhr. Hadeler, mw. Molenkamp, mw.
Mengarducque, dhr. De Graauw, mw. Dekker, mw. Spikker, dhr. Schellinghout, dhr. Soonieus,
dhr. Koeslag (oud-wijkagent), dhr. Hoogvorst, dhr. Van Loon.

Wethouder R.S. Baldewsingh (links) reikte de Koninklijke onderscheiding op zaterdag 11 juni
aan de heer Schmitz uit, tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst in de Elandstraatkerk.

Bertus Schmitz van Ignatiusparochie
Koninklijk onderscheiden
Voor zijn langdurige en belangeloze inzet voor de Ignatiusparochie is de 68-jarige heer
N.J. Schmitz benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al ruim vijftig jaar
actief in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat. De heer
Schmitz – iedereen kent hem als Bertus – is beheerder, conciërge en koster. Ook fungeert hij als maatschappelijk werker en is hij sinds 1960 vrijwilliger in het Zeeheldenen Regentessekwartier. Onder meer houdt de heer Schmitz zich bezig met het bieden
van hulp aan dak- en thuislozen en aan jongeren in nood.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
De Groene Eland, 40 jaar: dat werd gevierd met een feest op de dag van het jubileum
zelf: op 6 mei 2011 met een receptie voor relaties en een feest voor vrijwilligers.
Laten we hopen dat het een feest mag blijven want er hangen donkere wolken boven
de stad. Onder het motto ‘bezuinigen’ wordt veel weggepoetst en want als alle plannen van de wethouder doorgaan blijft er een kille, koude samenleving achter... Voor
sociale samenhang is nog maar weinig geld over, dat blijkt ‘links’ gezwets te zijn
geworden, waarvoor in het huidige klimaat geen geld meer is.
Grote megaprojecten in de stad, waarbij
soms tientallen miljoenen over de balk
worden gesmeten krijgen voorrang boven
de schamele drie miljoen die de stad jaarlijks aan de 52 bewonersorganisaties als
subsidie gaf. Een van de bestuursleden
van een bevriende organisatie verwoordde
het aldus: “Als je moet bezuinigen, binnen
je eigen gezin, en je moet ergens dus
schrappen, dan geef je voorrang aan je
eigen mensen, je gezin... en niet aan zaken die daarbuiten liggen.” Het gemeentebestuur geeft geen voorrang aan haar
eigen gezin, de mensen die de gemeenschap – de gemeente – vormen. Die moeten het voortaan zelf maar uitzoeken en,
zeker, velen zullen dat ook kunnen, maar
anderen niet. Sociale cohesie, samen een
buurt maken, het lijkt allemaal een geluid
van een ver verleden, maar dat is het niet.
Dit werd nog maar een paar jaar geleden
geroepen, toch wordt er nu een streep door
gehaald. W e mogen als Bewonersorganisatie projecten indienen, liefst drie
jaar van tevoren, en daaraan moet de gemeente toestemming op geven; pas dan
krijgen we subsidie voor onze activiteiten.
De criteria waar deze projecten aan moeten voldoen worden niet aangegeven. We
moeten dus als 52 bewonersorgani-saties
een duik in het diepe nemen, verplicht. Met
de gerichte subsidieverstrek-king komt er
niet alleen veel meer werk op ons als vrij-

willigers neer (elk jaar ‘projecten’ indienen), we worden ook een verlengstuk van
de gemeente. Onze slagvaardigheid en
ons gehele bestaan staan hierdoor onder
druk.
Een Bewonersorganisatie als De Groene
Eland is een belangenbehartiger van de
bewoners van de wijk, geen verlengstuk
van de gemeente. Het zijn juist vaak beslissingen van de gemeente waartegen wij
actie voeren. Denkt u even mee: krijgen
we daarvoor subsidie? Nee dus. Voorts
kunnen wij werkelijk niet drie jaar tevoren
al bedenken waartegen wij namens de
bewoners actie moeten voeren. W at zal er
gebeuren als deze plannen werkelijk doorgang vinden: we krijgen een Bewonersorganisatie die minzaam de plannen van
de gemeente gaat volgen en er zullen
nieuwe actiegroepen opstaan om werkelijk voor de bewoners op te komen, zonder
subsidie, net zoals in 1971, toen De
Groene Eland werd opgericht.
Het spijt me, dit is geen positief stukje van
mijn hand, maar ik kan niet anders. Dit
moet gewoon gemeld worden. Enkele dagen na de verschijning van deze krant gaat
het 31e Zeeheldenfestival van start. Laten
we daar dan nog maar eens wel een lekker feestje van maken!
Marius Kolff.

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

Haarlounge &
FrisFruitig Stijladvies
Diemensie is sinds januari dit jaar een dynamisch duo rijker. Heleen
van Dijk (www.haarlounge.nl en Angela Koster (www.frisfruitigstijladvies.nl) hebben een ruimte betrokken in dit prachtige pand.
Ieder hebben zij hun eigen specialisatie, maar ook samen bundelen
zij hun krachten.
Heleen van de Haarlounge richt zich op vrouwen met alle vormen van
Alopecia Areata (kaalheid) en vrouwen die door een chemokuur hun
haar verloren hebben. De Haarlounge heeft een uitgebreide collectie
confectie haarwerken en heeft zich gespecialiseerd in maatwerk haarwerken.

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

Angela van FrisFruitig Stijladvies geeft advies op maat. Wie ben je?
W at wil je uitstralen? Uitstraling heeft alles te maken met het in balans zijn van de binnen-en de buitenkant. Je kunt bij haar terecht voor
kleur en stijladvies, een uitgebreide garderobe check en personal
shopping.
Samen geven Heleen en Angela workshops voor vrouwen op het gebied van stijl, kleur, haar en visagie. Alle do’s en don’ts over kleding
en het figuur komen aan bod. Daarnaast krijgt iedereen een persoonlijk kleur- en make up advies. Op deze middag of avond leer je je
eigen stijl beter kennen en ga je naar huis met handige tips. De
workshop is voor vriendinnen, collega’s, moeders en dochters. U
bent van harte welkom in Diemensie, Van Diemenstraat 202, unit 2.2.

Telefoon: 070-3560410.
e-mail: info@groene-eland.nl
Website: www.groene-eland.nl

Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, buurtcultuur, wonen en werken.
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Elandstraat 88a
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410
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elandkrant@groene-eland.nl
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internet: www.zeeheldenkwartier.nl
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De Stichting Haags Kinderatelier, ook voor jongerenbiedt
twee leuke zomerprogramma’s
voor kinderen in de leeftijd van
4-7, 8-12 en 13-16 jaar.
Het ene programma heeft de
beeldententoonstelling op het
Lange Voorhout als uitgangspunt
en heet ‘Hoe-Lang is een Chinees onder de hemel?’ De kunstenaar geeft na haar korte rondleiding langs de beelden en inleiding over oude en moderne
Chinese cultuurverschillende
workshops in de Pulchri Studio.
Voldoende ideeën voor het zelf
maken van een ’kunstwerk’ met
wondertaal of pretpakket waarbij
met diverse materialen wordt gewerkt zoals steen, was, plastics
of ander afval.
Het tweede programma is Fantasia Millennia, een plek waar je
duizend dingen kunt vinden die
je fantasie prikkelen. W at kun je
er vinden, binnen ofin de tuin? Een
schatkist vol munten en ringen,
een grabbelton vol witte spullen?
Je kunt er misschien ook van alles ‘jutten’ dat op het strand aangespoeld zou kunnen zijn. W at
zou j e ermee kunnen maken?
Een wonderdier, een toverfiguur
of een luchtkasteel?

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.

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.

Fantasie, verrassing en
creatie bij het Haags
Kinderatelier

Heleen van Dijk van de Haarlounge (links) en Angela Koster van
FrisFruitig Stijladvies.

Schapenscheerfeest
Zondag 12 juni organiseerden kinderboerderij ’t Beestenspul met
de naastgelegen kinderdagopvang Beestenboel/Banjer het jaarlijkse
schapenscheerfeest bij kinderboerderij ´t Beestenspul aan de Tivolistraat. Naast schapen scheren was er meer ‘boerenleven’ zoals
honing van Haagse bijen en kaasjes van Haagse geiten.
W ethouder Henk Kool nam het
scheermes ter hand om het eerste schaap te scheren en daarmee
het schapenscheerfeest officieel
te openen. “Het is belangrijk dat
kinderen kunnen opgroeien vlakbij natuur en dieren. En het is goed
te zien dat we midden in Den Haag
plekken hebben zoals deze waar
dit ook mogelijk is. De samenwerking tussen deze kinderboerderij
en kinderopvang is hier een goed
voorbeeld van.”
Ook Poemba kreeg een aai van
wethouder Kool.

Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat 153a, biedt op afspraak
plaats aan maximaal veertig kinderen per dag; tien per kunstenaar op maandag, dinsdag en

De VakantiePasprijs is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar € 6,50.
Met Ooievaarspas € 5,00. Voor
onderwerpen, data, tij den en
locaties van alle workshops kunt
u onze website www.haagskinderatelier.nl raadplegen bij vakantieprogramma. Voor informatie kunt u ma t/m vr vóór 13.30 uur
bellen naar 070 - 363 37 45.

Wijkschouw werkgroep
Leefbaarheid en Verkeer
Woensdag 6 juli zal een wijkschouw plaatsvinden van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van De Groene Eland in de buurt
gelegen tussen tussen de Laan van Meerdervoort, Zeestraat,
Elandstraat en Zoutmanstraat. U bent van harte uitgenodigd om
mee te lopen!
In de wijkschouw worden alle knelpunten op gebied van leefbaarheid (zoals: verwilderd groen, zwerfvuil, kapot straatmeubilair, donkere hoekjes, kapotte stoepen of straten.) en verkeer (zoals parkeren, gevaarlijke oversteekplaatsen, vage belijningen, enz), maar
ook knelpunten aangaande vervallen gebouwen en situaties omtrent verbouwingen in ogenschouw genomen.
Vanaf 18.30 uur vertrekken we vanaf De Groene Eland, Elandstraat 88a. W ilt u dat wij langs komen in uw straat om een specifiek knelpunt te zien, geef dat dan even door aan de bewonersondersteuner van De Groene Eland, Marjon Rijnders:
marjon@groene-eland.nl.

In Memoriam

Tosca van der Willik
Zeer onverwacht is Tosca van der W illik overleden. Ze stuurde De Groene Eland nog een
kaart dat ze graag bij het feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan aanwezig zou zijn;
ze kwam die dag niet. Op diezelfde dag, 6 mei 2011, is Tosca voor ons totaal onverwacht
overleden; ons bereikte wat dagen daarna het droevige bericht daarover. Ik kende Tosca
als een ontwikkelde, betrokken en vooral ook lieve vrouw. Zij zette zich als vrijwilliger steeds
heel actief in voor de Bewonersorganisatie. Niet alleen dat ze een gewaardeerd lid was van
onze commissie Leefbaarheid & Verkeer, maar ook was ze bij bijna alle sociale evenementen die voor of door De Groene Eland werden georganiseerd aanwezig. Bij de presentatie
van de Engelstalige wandelroute door de wijk liet ze me weten dat ze lerares Engels was.
Ze hield van muziek en poëzie. Elke dag speelde zij op haar piano. Ze was ook beeldend
kunstenaar: ze maakte graag mozaïeken. En ook nog eens een geweldige moeder die
vroeger samen met haar dochter wel eens ging ‘belletje-trekken’. Op zondag bezocht ze de
vieringen in de Lukaskerk, waar ze ook op dinsdag en donderdag aan de maaltijden deelnam. Een bijzondere, actieve vrouw is van ons heengegaan. W at zullen wij haar missen,
net als de mensen uit haar directe omgeving, die we vanuit deze krant, met dit artikel, nog
eens van harte heel veel sterkte willen toewensen met dit enorme verlies.
Marius Kolff, voorzitter bewonersorganisatie De Groene Eland.

donderdag 4, 5, 7, 11, 12 en 14 juli.
En in augustus op 1, 2, 4, 8, 9 en
11. Tijden 4-5 en 6-8 jaar van
10.30 tot 12.15 uur en 6-8 en 912 jaar van 13.30 tot 15.30 uur.
De mooiste werkstukken mogen
meedoen aan de tentoonstelling.
Vakantiedeelnemers krijgen een
uitnodiging voor het slotfeest op
zondagmiddag 14 augustus, aan
het eind waarvan zij hun werk
mee naar huis kunnen nemen.

Elandkrant
Voorstel verandering subsidiesystematiek bewonersorganisaties

Beleidskader
Bewonersorganisaties
Wethouder van Engelshoven heeft een nieuw subsidiebeleid voor de 52 bewonersorganisaties in Den Haag gepresenteerd. Zij beoogt hiermee een sterkere relatie
tussen aard en omvang van de activiteiten en de hoogte van de subsidie en prikkels
in te bouwen om meer te doen met minder geld.
De Groene Eland is het in principe eens
met de beleidsdoelstelling: Dat er een sterkere relatie tussen aard en omvang van
de activiteiten en de hoogte van de subsidie moet komen. Echter de beoogde invulling kan nogal wat consequenties hebben
voor De Groene Eland (en andere bewonersorganisaties).
Volgens het voorstel ontvangen bewonersorganisaties een basissubsidie voor kantoor-, communicatie-, en bureaukosten.
Daarnaast kan, vooraf en op jaarlijkse basis, een activiteitensubsidie aangevraagd
worden. Voor alle administratieve- en
opbouwwerkondersteuning en de eigen
(kantoor) ruimte geldt dat dit uit de
activiteitensubsidie gefinancierd moet
worden waarbij het uitgangspunt is dat vrijwilligers meer zelf moeten doen. De basissubsidie wordt vanaf 2012 vastgezet op
15% van het totaal beschikbare subsidiebedrag van 2011. Er zijn jammer genoeg
nogal wat onduidelijkheden: Nergens
wordt aangegeven wat de hoogte van dit
bedrag dit is. Tevens is het niet duidelijk of
dit bedrag elk jaar hetzelfde blijft of wordt
geïndexeerd. Daarnaast is het niet duidelijk welke bedragen gereserveerd zijn om
de projecten te financieren en of het mogelijk is dat deze reserveringen overschreden worden omdat er veel goede projecten lopen.
Het aanvragen van een j aarlijkse
activiteitensubsidie per project gaat ten
koste van het initiatief en ten kosten van
ad hoc zaken. De mogelijkheid om sommige projecten voor meerdere jaren aan
te vragen en toe te kennen ontbreekt waardoor pas in december duidelijkheid wordt
verkregen over de honorering van de
activiteitensubsidies. Daarnaast leidt dit
voorstel tot een onnodig hoge administratieve belasting. De kerntaak van een
bewonersorganisatie is belangenbehartiging. De bewonersorganisatie kan wel
gesprekspartner van de gemeente zijn,

maar is geen verlengstuk van de gemeente
en moet de mogelijkheid behouden om
tegen voorstellen van de gemeente in te
kunnen gaan. Bewonersorganisaties
moeten volgens het voorstel projecten indienen en de gemeente besluit dan waarvoor zij subsidie voor zullen verstrekken.
Probleem is dat de gemeente zelf nooit
als onpartijdig beoordelaar kan worden
aangemerkt.
Er dient volgens De Groene Eland voldoende ondersteuning van beroepskrachten te blijven om de voortgang van activiteiten te garanderen. De meeste vrijwilligers van De Groene Eland zitten al aan
het maximum wat betreft hun inzet. De
vraag om extra inzet zal juist leiden tot het
afhaken van deze vrijwilligers waardoor
een negatieve spiraal onontkoombaar
wordt. Bovendien vereisen bepaalde administratieve taken continuïteit op dagelijkse basis wat moeilijk in te vullen is met
vrijwilligers.
Aangezien de financiële zekerheden door
dit stelsel lij ken te vervallen en de
huisvestings en bureaukosten van De
Groene Eland op basis van het voorliggende voorstel niet kan worden bekostigd en – nota bene – bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het financieel
beleid van de bewonersorganisatie is de
kans groot dat De Groene Eland geen bestuur sleden meer kunnen vinden: wie
immers gaat zo’n groot risico aan?

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

Massale steun voor BBOZ
De brievenbus van de BBOZ raakte onlangs bijna verstopt door alle steunbetuigingen
die door de inwoners en ondernemers van het Zeeheldenkwartier bij de BBOZ werden afgeleverd. In hartverwarmende reacties lieten de afzenders massaal weten het
buurtbeheerbedrijf niet te kunnen missen. Dit naar aanleiding van een enquête van
de BBOZ.
De BBOZ bestaat al vijftien jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. Het bedrijf is
een stichting die in 1996 mede op initiatief van de gemeente Den Haag is opgericht. De
afkorting BBOZ staat voor Buurtbeheer en -Ontwikkeling Zeeheldenkwartier. De BBOZ is
een buurtgerichte organisatie die zonder winstoogmerk (integraal) beheer- en ontwikkeltaken uitvoert en werk biedt aan mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt
hebben en daardoor nauwelijks tot geen kansen hebben op een betaalde baan.
De medewerkers helpen mee aan het schoon, heel en veilig houden van de wijk. Dat
doen ze door onder meer hondenpoep te verwijderen, zwerfvuil weg te halen (ook uit
plantsoenen), afvalbakken te legen, zitbanken en hekken te onderhouden en graffiti te
verwijderen. Op www.BBOZ.nl staat een overzicht van al het werk dat zij uitvoeren. Verder
beheert de BBOZ de kinderboerderij Het Beestenspul en stuurt de jongerenprojecten in
het Zeeheldenkwartier en Kortenbos aan.

Kortom, dit raadsvoorstel tast de onafhankelijkheid en slagkracht van alle bewonersorganisaties behoorlijk aan. Bewonersorganisaties worden gedwongen om aan
de leiband van de gemeente te functioneren onder de noemer ‘bewonersparticipatie’ in plaats van de belangen van de
bewoners te dienen. Als dit voorstel wordt
doorgevoerd is de toekomst van De Groene
Eland ernstig in gevaar.

Veegactie met leerlingen van de Da Costaschool.

Waterprins

Dank jullie wel!

Ergens in het midden
van een dapper nat kwartier
tussen bomen struiken straten
nog niet eens zo ver van hier

Voor het 40-jarig jubileum van de Groene
Eland zijn door wijkbewoner en kunstenaar Georg Hadeler in beperkte oplage
zakdoeken gedrukt met het originele
Groene Eland-logo van zijn hand. De zakdoeken zijn omniet gedrukt door zeefdrukkerij Kees Knaap. Dank voor deze
aardige geste!

Sedert achttiendrieëntachtig
naar een waterprins vernoemd
ligt een plein in een rotonde
goed verstopt maar toch beroemd

Actief meehelpen
bij De Groene Eland

Een fontein met wel drie stralen
door stenen schildpadden omringd
wast en laaft wat kruipt loopt vliegt
en van het leven krijst of zingt
In de zomer is het feesten
met dans muziek en straattoneel
in de winter wordt gezwegen
door mensenkind hond duif en meeuw
© Alexander Franken
http://www.Alexanderen.nl

Subsidiestop
De gemeente stopt met het subsidiëren van de ID-banen (oude Melkertbanen). De
gevolgen hiervan zijn zo groot dat in het ergste geval de BBOZ wordt opgeheven. Het
bestuur is in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden waaronder het werk kan
worden voortgezet.
Enquête
De BBOZ heeft onder inwoners en ondernemers van het Zeeheldenkwartier een enquête gehouden om te onderzoeken hoe zij het werk van het buurtbeheerbedrijf waarderen. Uit de eerste reacties bleek dat de inzenders het werk van de BBOZ noodzakelijk
vinden voor de leefbaarheid van het Zeeheldenkwartier.
W ie geen enquêteformulier heeft gekregen, kan de bon onder dit artikel invullen en
afgeven bij de BBOZ. De vragen kunnen uiteraard ook via e-mail worden beantwoord:
info@bboz.nl. Als blijkt dat het werk van de BBOZ voldoende draagvlak heeft, dan kan dat
helpen in het overleg met de gemeente. Het formulier kan tot half juli worden ingeleverd
bij de Roggeveenstraat 191 (2518 TN Den Haag).

Enquêteformulier
Ondergetekende:
Naam: _________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________

Heeft u klachten over de openbare ruimte?

E-mail: _________________________________________________________

Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl

vindt het voortbestaan van de BBOZ: W EL / NIET
noodzakelijk voor de leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier.

De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit kan
niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat niet in orde is of overlast van een
bedrijf heeft, kunt u dit melden. Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd
straatmeubilair (bijvoorbeeld een plank van een zitbank is weg), een gebroken tak
die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of afval op straat dat er reeds langere
tijd ligt.

Aanvullende opmerkingen:

Handtekening:

Datum: _____________________
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Ydwine
Status: Weduwe
Woonachtig in het Zeeheldenkwartier: 9 jaar
Beroep: Gepensioneerd Docente Middelbare
School (Voorschoten)
Werkzaamheden als docente: Lerares Duits

Haag Wonen
Moves You op
Zeeheldenfestival
Haag Wonen is niet alleen hoofdsponsor van het Zeeheldenfestival. De corporatie
organiseert 25 juni ook sportclinics en creatieve workshops: Haag Wonen Moves
You! Lekker hockeyen, voetballen, dansen en schilderen middenin de wijk? En les
krijgen van bekende sporters? Kom dan zaterdag 25 juni van 12.00 tot 15.00 uur naar
het Prins Hendrikplein.
Vanaf 12.00 uur barst het programma los. Topsporters van hockeyclub Klein Zwitserland en van voetbalclub ADO Den Haag geven clinics. De namen zijn nog een verrassing! Laat zien hoe goed jij bent met de bal aan je voet of aan de stick. En leer de laatste
trucs van de profs. Hou je meer van dansen? Dan mag je de demonstraties van de
dansers van Luv 4 da Game niet missen. Ze studeren met alle kids de hele middag
spetterende moves in. Stuiter mee op de hiphop en breakdance van Haag Wonen huis-DJ!

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Gezellige wijk met een fijne sfeer.
2. Een buurt die als veilig beleefd wordt met prettige winkels.
3. De nieuwe leuke terrasjes in de Prins Hendrikstraat (het lijkt wel Parijs!).
4. De banken op het Prins Hendrikplein die ook voor oude mensen erg fijn zijn; en
de gezelligheid en de fonteinen met alle spelende kindjes.
5. Het geweldige Zeeheldenfestival met zijn kraampjes, muziek en gemoedelijke
sfeer.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
(“Die hebben we wel gehad. Het probleem van de hondenpoep. Maar dat blijkt
inmiddels grotendeels verholpen”).
Om dan toch een aandachtspunt te noemen:
1. Onder andere de uit-stekende takken van slecht gesnoeide ‘voortuintjes’ (af en
toe maar een tegel breed) bemoeilijken de doorgang voor ouders met kinderwagens en voor oudere mensen met rollators. Dit kan naast ergernis en ongemak
ook gevaarlijke situaties in de hand werken. Denk maar aan wieltjes in de tramrails of verkeer dat geen omlopende voetgangers verwacht.
2. De tegels van het trottoir zijn niet overal egaal. Dit is zowel voor ouders met
kinderwagens als voor ouderen met rollators niet fijn i.v.m. de mogelijkheid tot
struikelen en vallen. Een heikel voorbeeld van een voor ouderen beroerd te
nemen trottoir is die op de hoek Waldeck Piermontkade en de van Speykstraat.
Debet hieraan is het zware vrachtverkeer dat bij de recente bouwwerkzaamheden
hoorde.
3. Het gerucht dat er buurthuizen uit Den Haag weg moeten. Ik hoop echt dat de
Heldenhoek er niet bij zit.
Suggesties voor het verhelpen/verbeteren hiervan?
1. Het verzoek of eenieder met voortuintjes deze bij wil houden; en o.a. vrij wil
houden van uit-stekende takken.
2. Of de gemeente de slecht begaanbare trottoirs voor de voetganger (en i.h.b. voor
ouderen, oudere mensen met rollators en ouders met kinderwagens) egaal wil
(laten) maken.
3. Laat de buurthuizen ongemoeid. Hier hebben veel mensen erg veel plezier van.
Aanraadplek van het Zeeheldenkwartier:
Het Prins Hendrikplein bij mooi weer!

Kunstwerken & behendigheid
Jonge kunstenaars gaan uit hun dak met verf en kwasten! Maak prachtige, kleurrijke
kunstwerken op grote doeken en laat het festival zien wat jij aan fantasie in huis hebt. In
de tussentijd entertaint presentatrice Rieneke de Gekste alle deelnemers en het publiek. Ze maakt er een groot feest van. Dat deed ze vorig jaar ook al tijdens Haag Wonen
Moves You op het Jennyplantsoen. Het succes zal dit jaar nog groter zijn, nu wordt
aangesloten bij het Zeeheldenfestival.
Oudere festivalbezoekers kunnen hun behendigheid testen met computerspelletjes.
Lekker bewegen, maar… niet té veel! Voor de allerkleinsten is Lonnie Balonnie aanwezig: zij vouwt schitterende figuren van ballonnen. Verder verzorgen veel clubs uit de wijk
een verrassingsworkshop.
Talent ontdekken
‘Haag Wonen Moves You laat kinderen en jongeren tot 16 jaar bewegen en met elkaar hun
talent ontdekken en ontwikkelen. Bewoners, verenigingen uit de wijk, ADO Den Haag, de
corporatie en veel andere organisaties vormen een groot feestelijk podium voor jongeren.
Het Zeeheldenfestival is een prachtig evenement om bij aan te sluiten. Het is mooi dat
bewoners met elkaar een festival maken waar elk jaar duizenden mensen naar uitkijken. We werken daar graag aan mee’, aldus beheerconsulent Hans Out van Haag Wonen.

Heeft u als Zeeheldenkwartierrepresentant nog een mededeling voor uw mede
Zeeheldenkwartiergenoten?
Een fijne wijk voor iedereen. Mensen, blijf hier tot je dood wonen want leuker vind je
het nergens! Aan de bewoners van de serviceflat Haghesteyn wens ik van harte
weer een ruimere bezetting toe!
W ij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele beleving neer te leggen.
Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar elandkrant@groene-eland.nl.

Kattenoppas aan huis
Wie vakantieplannen heeft of ze nog aan het maken is, doet er verstandig aan ook te
denken aan de huisdieren. Soms kan de hond mee op reis, maar voor katten ligt dat
meestal wat moeilijker. Er moet dan een oppas worden geregeld of een pension
worden besproken. Vereniging Kattenzorg biedt voor de katten in Den Haag en omgeving een goede oplossing: vakantieoppas aan huis!
De vrijwilligers van Kattenzorg komen tijdens de vakantieperiode tegen een geringe
vergoeding bij u thuis de kat(ten) verzorgen, eten geven, de bak schoonmaken, spelen
etc. En mocht er ook een konijn zijn: geen probleem, ook dat krijgt eten en aandacht.
De enige voorwaarde is dat men lid is of
wordt van Kattenzorg. Bel voor meer informatie op werkdagen telefoon: 0703457985 (tussen 14.00-17.00 uur) of kijk
op www.kattenzorg-denhaag.nl.

Volg de Elandkrant
op Twitter voor het laatste
Zeeheldenkwartiernieuws:
www.twitter.com/elandkrant

Een hele middag veilig en onbezorgd op straat spelen. Dat kon woensdag 1 juni volgens een
jaarlijkse traditie weer op veel plaatsen in Nederland, tijdens de Buitenspeeldag. Zo ook in het
Zeeheldenkwartier, op het Elandplein. Dankzij de samenwerking tussen diverse instanties,
waaronder Haag Wonen én (jonge) bewoners! De woningcorporatie is trots op hun inzet. Het
evenement is één voorbeeld van partijen die samenwerken aan een wijk waar het prettig wonen is.

Graffiti gratis laten verwijderen
van uw pand?
Bewonersorganisatie De Groene Eland heeft met de gemeente Den Haag een contract
gesloten om collectief alle graffiti en posters in het Zeeheldenkwartier te laten verwijderen. Als u, eigenaar of huurder, toestemming geeft voor de schoonmaak van uw pand,
doet u automatisch mee aan de collectieve graffiti-schoonmaakregeling van de gemeente Den Haag. Meer informatie op www.groene-eland.nl.
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze rubriek is samengesteld door

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

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

Klassiek op het
Zeeheldenfestival
De Seniorencommissie heeft dit jaar drie muziekgroepen gevraagd op te treden tijdens het Zeeheldenfestival. Zij vraagt hiervoor uw bijzondere aandacht.
Op zaterdag 25 juni is er van 15.30 tot 16.15 uur een optreden van
“Hai Mindruto”, dat Roemeense muziek ten gehore brengt.

Maaltijd 55+

Dialezing
“Scheveningseweg en
Duinoord”

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Heldenhoek voor € 4,-- een warme
maaltijd geserveerd.

Op woensdag 14 september a.s. komt mevrouw Koos Wentholt
een dialezing geven over de historie van de Scheveningseweg en
Duinoord. De lezing wordt gegeven in het kader van de Koempoelans
in het Klokhuis en is vrij toegankelijk.

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.

Er zijn ook weer heerlijke Indische hapjes (djadjan) verkrijgbaar. De
Koempoelan is van 14.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €
2,50. Kaartverkoop bij de entree in het Klokhuis, Celebesstraat 4,
telefoon 350 35 11.

Vrijwillige kok(kin) gezocht!

Hai Mindruto

Op zondag 26 juni zijn er twee optredens. Van 11.00 tot 12.00 uur
treedt het “Intermezzo Trio”op. Dit trio speelt werken van o.a.
van Quantz, Telemann, Bach en Devienne op instrumenten uit
de 18de eeuw. Op deze manier klinkt de muziek zoals deze componisten het hoorde in hun tijd.
Van 12.00 uur tot 13.00 uur treedt het “Ascoli Ensemble” op. Dit
gezelschap brengt zeldzame en onbekende muziek uit de Middeleeuwen ten gehore, zonder instrumentele begeleiding.
Zondag is er ook gelegenheid een ontbijtje te nuttigen op het Prins
Hendrikplein, bestaande uit jus d’orange, brood met een gekookt
of gebakken eitje en een kop thee of koffie voor slechts € 3,00 (met
de kortingsbon in het programmaboekje € 0,50 korting). Voor het
programmaboekje kunt u terecht bij de Bewonersorganisatie De
Groene Eland, Elandstraat 88 A, telefoon 356 04 10.

De Heldenhoek
Activiteiten 2011
Gymnastiek 55+

Maaltijd 55+

Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand / € 3,- met Ooievaarspas

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

Handwerken 55+ Dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Kosten: gratis
Maandag van 13.00 - 15.00 uur
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 kok of kokkin bedenkt samen met andere koks, menu’s en heeft
de verantwoordelijkheid over het bereiden van de maaltijd. Met één
keer per twee weken zouden we al heel blij zijn. Een (kleine) onkostenvergoeding, een gratis maaltijd, maar ook collegialiteit en gezelligheid staan hier tegenover. Maar vooral dankbare bezoekers van het
maaltijdproject. Als u meer wilt weten over deze oproep, dan kunt u
contact opnemen met dhr. Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk
St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 424 81 27.

Bingo
In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag
21 juni
een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

Pannenkoeken

Zondag 19 juni en 17 juli
in de Heldenhoek, Elandstraat 88.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Terug van weggeweest

Instuif bij ‘t Anker
Yes! De instuif op woensdag is terug bij ‘t Anker in Deedrie. Is jouw
woensdagmiddag saai? Echt niet! Op woensdagmiddag ben je van
harte welkom bij ‘t Anker in Deedrie.
W il jij graag knutselen, sporten of
misschien wel een leuk spelletj e
doen? Kom dan naar de woensdagmiddaginstuif bij ‘t Anker.
Wij hebben er zin in, jij ook?

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

Tekenen en
schilderen

Het maaltijdproject voor 50-plussers in wijk- en dienstencentrum
De Heldenhoek is op zoek naar een vrijwillige kok! Iemand, die het
leuk vindt om samen met andere vrijwilligers, een maaltijd klaar te
maken.

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

Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar
Kosten: € 0,50.
‘t Anker in buurthuis Deedrie, W itte
de Withstraat 119, 070 - 4248296

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!

