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Heropening Museum Mesdag onder nieuwe naam:
“De Mesdag Collectie”

Foto: Luuk Kramer

Na een verbouwing van twee jaar opent Museum Mesdag zijn deuren weer op 14 mei
aanstaande, onder een nieuwe naam: De Mesdag Collectie. Het voormalige woonhuis
en museum van zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag - van Houten
zal op 14 mei open gaan voor het publiek. Mesdags uitzonderlijke verzameling 19e
eeuwse kunst wordt weer in het oorspronkelijke museum, in 1887 geopend, getoond. De collectie omvat tal van bijzondere meesterwerken van schilders van de
Franse School van Barbizon en de Haagse School.
Er is voor een nieuwe naam gekozen om
meer nadruk te leggen op de bijzondere
verzameling van het echtpaar Mesdag. Tijdens de verbouwing van het museum is
ook gekeken naar een opzet die de collectie op een andere manier tot haar recht
doet komen, om het bijzondere karakter
van deze kunstverzameling centraal te stellen. De presentatie van de schilderijen en
de kunstvoorwerpen van museum De
Mesdag Collectie heeft een ruimere opzet
dan voor de verbouwing. Mesdag zelf presenteerde zijn kunstwerken dicht boven en
naast elkaar om de rijke collectie te laten
zien, zoals in die tijd gebruikelijk was. Nu
is de kunst ruimer opgesteld met meer
educatieve toelichtingen, zodat elk schilderij de aandacht krijgt die het verdient en
het publiek inzicht krijgt in de verhalen achter de kunst en de verzamelaars.
De Mesdag Collectie valt sinds 1991 onder het beheer van het Van Gogh Museum
in Amsterdam. De collecties van beide
musea vormen samen een belangrijke
verzameling van 19 e eeuwse kunst. Vincent van Gogh was een groot bewonderaar van de School van Barbizon en de
Haagsche school waarvan Mesdag vele
schilderijen in zijn verzameling had.

De collectie
Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) was
een vooraanstaand schilder van de
Haagse School. Aanvankelijk was hij zakenman, maar op 35-jarige leeftijd ging
hij zich geheel aan de schilderkunst wijden. Mesdag specialiseerde zich als zeeschilder. Zijn beroemde Panorama Mesdag bevindt zich nog steeds in de Zeestraat, vlak bij het museum De Mesdag
Collectie. Zijn vrouw Sientje Mesdag-van
Houten schilderde ook, zij maakte vooral
landschappen en stillevens. Daarnaast
waren zij grote kunstverzamelaars. Vanaf
1866 bouwde Mesdag samen met Sientje
een uitzonderlijke collectie op, van kunstenaars die zij bewonderden en kunst die
hen bewoog. Het zwaartepunt van De Mesdag Collectie wordt gevormd door schilderijen van de Franse School van Barbizon.
Deze verzameling in Den Haag is de grootste en belangrijkste in haar soort buiten
Frankrijk, met meesterwerken van kunstenaars als Camille Corot, Charles-François
Daubigny en Théodore Rousseau. Ook
bevat de collectie veel kunst van de
Haagsche School, waartoe Mesdag zelf
ook behoorde. Deze verzameling bevat
prachtige werken van onder anderen
Mesdags jeugdvriend Josef Israëls en collega-kunstenaars Anton Mauve, Jan
Hendrik W eissenbruch en de gebroeders
Jacob, Willem en Matthijs Maris. Mesdag
had een voorkeur voor losse en schetsmatige werken, waarin het maakproces
van een schilderij of tekening nog te zien
is. In het museum wordt ook Mesdags
omvangrijke collectie toegepaste kunst
getoond, waaronder keramiek van
Theodoor Colenbrander, Japanse objecten en oosterse kunstnijverheid. Ook in
deze collectie is Mesdags oog voor vakmanschap en kwaliteit te herkennen.
Openingstijden
Het museum is woensdag t/m zondag
geopend van 12-17 uur. Op zaterdag 14
en zondag 15 mei, is het museum voor
iedereen gratis toegankelijk.
< Hendrik Willem Mesdag

Zondag 22 mei 2010 van 11.00 tot 18.00 uur in de Piet Heinstraat

Pure markt in het
Zeeheldenkwartier
Na het succes van vorig jaar wordt op zondag 22 mei voor de tweede
keer de Pure Markt in de Piet Heinstraat georganiseerd. Deze markt is
in Amsterdam inmiddels uitgegroeid tot de plek om op zondagmiddag met de famillie
door te brengen en onder het genot van talloze biologische versnaperingen rond te
neuzen tussen de bijzondere waar die wordt aangeboden.
De kramen op de markt worden bemand door ondernemers uit de buurt, maar ook
ondernemers buiten de regio bieden hun waar aan. Zij houden zich bezig met ambachtelijk en lekker eten, gezondheid creativiteit en duurzaamheid. Zo worden delicatessen
als crêpes, ambachtelijk brood en versgebrande koffie aangeboden, om mee naar huis
te nemen of om direct op te eten. Verder zijn er bijvoorbeeld originele kado’s te vinden,
groente & fruit, ecologisch design en kleding.

Het verbouwde Museum Mesdag, Laan van Meerdervoort 7f, is op 14 en 15 mei gratis toegankelijk voor het publiek.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
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Zesentwintig meelbessen die in 1971 in de Elandstraat
werden gekapt vormen het begin van de Bewonersorganisatie
De Groene Eland. Toen omwonenden namelijk hoorden van het plan voor de kap van
deze bomen schrokken zij enorm. Niemand wilde die bomen kwijt! De Elandstraat
moest groen blijven! Binnen enkele dagen werden meer dan 2500 handtekeningen
van bezorgde buurtbewoners opgehaald. De actiegroep De Groene Eland – de keuze
van de naam mag duidelijk zijn – ontstond op 6 mei 1971. Het mocht niet baten, de
bomen werden toch gekapt. De 26 meelbessen leven wel voort in de naam van de
Bewonersorganisatie, die in 1974 wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
als stichting. In datzelfde jaar kreeg De Groene Eland een eigen onderkomen in een
winkelpand aan de Piet Heinstraat en ook in 1974 verscheen de eerste Elandkrant.
Veertig jaar later bestaat De Groene Eland
nog steeds en mogen wij terugkijken op
vier zeer actieve decennia. Recentelijk onderzochten wij de naamsbekendheid van
de Bewonersorganisatie en wij mogen
trots melden dat die zeer goed is bij bewoners in de wijk en dat de organisatie goed
staat aangeschreven. De organisatie
draait geheel op vrijwilligers, die daarbij
wel hulp krijgen van een tweetal betaalde
ondersteuners die in deeltijd actief zijn voor
de wijk. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt
door subsidies van de gemeente. Ook de
huur van het pand aan de Elandstraat waar
De Groene Eland kantoor houdt en haar
wijkwinkel heeft wordt betaald uit deze
subsidie. Subsidies die momenteel
enigszins onder druk staan. Er wordt hierover dezer dagen in de gemeenteraad veel
gesproken, omdat zonder deze subsidies
de voortgang van de bewonersorganisaties in de gehele stad niet gegarandeerd
kan worden. Laten we hopen dat we ook
voor de komende decennia ons geen zorgen hoeven te maken over de voortgang
van de Bewonersorganisatie, die immers
zo ongelofelijk belangrijk is voor het welzijn van de bewoners in het Zeeheldenkwartier.
Op 6 mei 2011 bestaat De Groene Eland
dus veertig jaar en dat wordt die dag gevierd met een receptie voor relaties en een
feest voor alle vrijwilligers, van nu en van
eerder, die daarvoor een uitnodiging hebben ontvangen. W ij hebben geprobeerd
alle namen te achterhalen, maar het kan
best zijn dat we iemand niet hebben uitgenodigd, die er eigenlijk wel bij zou moeten

zijn. Als u dit leest en u bent eerder actief
geweest voor De Groene Eland, maar u
hebt geen uitnodiging ontvangen, laat ons
dat dan even weten!
In 1981 werd een buurtfestival in het Zeeheldenkwartier georganiseerd ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van De
Groene Eland. Het ging van start op 6 mei
van dat jaar en duurde vier dagen. Het jaar
erna werd het festival opnieuw georganiseerd omdat dit in 1981 zo’n succes was
geweest. Het Zeeheldenfestival is nu niet
meer weg te denken uit de wijk. Het vormt
één van de activiteiten van De Groene
Eland die niet alleen gewoon leuk zijn,
maar ook bepaald een bindende factor
vormen voor de wijkbewoners. Ook in 2011
zijn weer vele (meer dan 120!) vrijwilligers
actief om het Zeeheldenfestival tot een
succes te maken. Het wordt het 31e festival. Ik weet niet of dit met opzet zo is gekozen, maar het thema dit jaar is ‘Zeemansliederen’. Ja, bij een jubileum horen liederen, dus hoe dan ook: kom naar het Zeeheldenfestival van 2011 dat op 22 juni van
start gaat op het Prins Hendrikplein, en
zing mee, gewoon voor de lol, of vanwege
het 40-jarig j ubileum van De Groene
Eland!
Marius Kolff

Geen sluiting
politiebureau Karnebeek
De sluiting van politiebureau Karnebeek
gaat niet door. Tot de landelijke herstructurering van de politie blijft alles bij het
oude.

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

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

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
e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl
Eerder verschenen nummers van
de Elandkrant zijn te vinden op
internet: www.zeeheldenkwartier.nl
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Dubbele verlichting
Elandstraat
Een goede waarnemer heeft het al eerder opgemerkt: In het heringerichte deel van Elandstraat hangt nieuwe verlichting, maar staan
ook nog de lantaarnpalen van voor de herinrichting. De oorzaak
hiervan is te vinden in het feit, dat een aantal eigenaren bezwaar
hebben gemaakt tegen bevestiging van de hangende verlichting
aan hun pand. Omdat deze bezwaarprocedures nog lopen, is alle
hangende verlichting nog niet bevestigd.
Om toch te voldoen aan de eis
van openbare verlichting heeft de
gemeente Den Haag de oude
lichtmasten in de straat laten
staan. Omdat niet duidelijk is hoe
lang de procedures nog gaan
duren, is er een tussenoplossing
bedacht. Waar mogelijk zullen de
oude lichtmasten verwijderd worden. W aar nog geen hangende
verlichting mogelijk is, zal een
oude mast herplaatst worden om
hierdoor toch aan de juiste verlichtingssterkte te kunnen voldoen.

Help de rommelkraam, help het Zeeheldenfestival!

Heeft u spullen
en/ of kleding over?
Wij weten een heel goed doel; de rommelkraam op het Zeeheldenfestival. De opbrengst van alles wat daar wordt verkocht komt namelijk ten goede aan het festival!
Uw oude spulletjes en kleding (wel schoon, onbeschadigd en compleet) zijn tot het Zeeheldenfestival dan ook zeer welkom bij bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a. Het kantoor is geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Ook kunnen we hulp gebruiken bij de verkoop tijdens het festival. De
rommelkraam staat er van woensdag 22 tot en met zaterdag 25 juni
en is op die dagen geopend tussen 11.00 en 20.00 uur. W ilt u op één
of meerdere dagen helpen? Meldt u zich dan aan bij De Groene Eland,
Elandstraat 88a, e-mail: secretariaat@groene-eland.nl, telefoonnummer: 070-356 04 10. We nemen daarna contact met u op.
Alvast bedankt namens de kraamcommissie!

Blowverbod verlengd

Tip voor bewoners
Noordwal-Veenkade
Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw
van een parkeergarage en openstelling van de gracht op het korte
deel Noordwal-Veenkade. De Groene Eland adviseert bewoners om
gezamenlijk een expert in te huren, die de staat van hun panden inventariseert en in bewaring geeft bij een notaris. Hierdoor hebben zij
een onafhankelijk bewijs van de staat, waarin de panden zich bevinden, welke zij ten alle tijden kunnen gebruiken bij problemen tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden.

Burgemeester Van Aartsen heeft het blowverbod in het Zeeheldenkwartier met een jaar verlengd, tot februari 2012. Vorig jaar werd het
verbod op het gebruik van softdrugs op straat of het in bezit hebben
ervan ingesteld. Omdat de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk
nog altijd onder druk staan, heeft Van Aartsen het blowverbod verlengd. Het afgelopen jaar zijn in het Zeeheldenkwartier vijftig overtreders beboet.

Voorjaar op het Anna Paulownaplein

Nieuw flexkantoor in
het Zeeheldenkwartier
Onlangs is een nieuw kleinschalig flexkantoor in het Zeeheldenkwartier geopend. Het kantoor is gevestigd in het pand van bedrijfsverzamelgebouw Diemensie, Van Diemenstraat 202. De ruimte heet
flex@diem, en is een initiatief van Vida ondernemerscoaching, in
samenwerking met stichting Diemensie.
In de voormalige grote zaal, op
de tweede etage van dit gemeentelij k monument is een mooie
ruimte, door raampartijen aan
beide kanten ruim voorzien van
daglicht, ingericht voor ondernemende mensen die regelmatig
behoefte hebben aan een tijdelijke werkplek, een plek om echt
te werken, gasten te ontvangen,
samen te werken, meer gefocust
te kunnen werken, een duidelijkere scheiding tussen werk en
privé willen hebben etc. Omdat dit
initiatief kleinschalig is, is er voldoende mogelijkheid en ruimte om
rekening te houden met alle wensen van de gebruikers van flex@diem.
Bovendien is het een voordeel dat je niet hoeft te investeren in de
inrichting van een werkplek, en deze binnen een maand op kan zeggen. Voor meer informatie zie de website www.flexatdiem.nl.

Borstvoedingscentrum
Vita Nova
Sinds kort is op de hoek van de Tasmanstraat en de Prins Hendrikstraat Borstvoedingscentrum Vita Nova gevestigd. In het centrum
is een winkel met allerlei producten op het gebied van borstvoeding. Zowel kolven en hulpmiddelen, als kleding en lingerie. Verder
is er een cursuscentrum waarin cursussen kunnen worden gevolgd
op het gebied van borstvoeding en een lactatiekundige praktijk.
Lactatiekundige Alexandra Knijnenburg en voedingskleding expert Tal Spanjer geven u graag advies over wat bij uw situatie past.
De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot
15.00 uur. U kunt dan vrijblijvend
binnenlopen voor informatie, ook
over cursussen en consulten.
Borstvoedingscentrum Vita Nova,
Tasmanstraat 126.

Wijkschouw werkgroep
Leefbaarheid en Verkeer
Woensdag 11 mei zal de eerste wijkschouw van dit jaar van de
werkgroep Leefbaarheid en Verkeer plaatsvinden in de buurt
gelegen tussen de Laan van Meerdervoort, Zoutmanstraat,
Elandstraat en Waldeck Pyrmontkade. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen!
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. Wilt u dat wij langs komen in uw straat om een specifiek knelpunt te zien, geef dat dan even door aan de bewonersondersteuner van De Groene Eland, Marj on Rij nders:
marjon@groene-eland.nl.

50-jarig jubileum
Bertus Schmitz
Inmiddels is het al meer dan 50 jaar dat de
heer Bertus Schmitz als koster, conciërge en beheerder aan
de Ignatiusparochie (Elandstraatkerk) verbonden is.
Tevens is Bertus al die jaren geen onbekende in de wijk.
Hij maakt met iedereen een praatje, ongeacht wie het is.
Wie kent Bertus niet!
Ter gelegenheid van dit jubileum is er op zaterdag 11 juni 2011
een eucharistieviering om 19.00 uur in de Elandstraatkerk met
aansluitend gelegenheid om Bertus te feliciteren.
Indien u Bertus nog een presentje wil geven, dan graag in de
vorm van een envelopje met inhoud. Hij wil dit graag ter
beschikking stellen voor het Ronald MacDonald huis.
Een ieder is van harte welkom!

Elandkrant

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.

8Uur Overwerken
een groot succes!
Zoals er eerder in de Elandkrant was te lezen hebben op 25 maart jl. 25 creatieve
mensen zich vrijwillig ingezet voor onze wijk, het Zeeheldenkwartier tijdens het project 8 uur overwerken (8UO). Via deze weg willen wij deze creativelingen en de betrokken ondernemers dan ook nog eens een keer hartelijk bedanken voor hun
inzet! Ook de ondernemersvereniging en bewonersorganisatie waren erg blij met de
plannen die zijn gesmeed en de contacten die zijn gelegd. Het enthousiasme tijdens
de avond en het harde werken heeft ervoor gezorgd dat men dacht: “Goh, er is dus
toch wel aandacht voor de wijk!”. Het verslag kunt u lezen op http://zkdh.tumblr.com.
Vanuit Nieuwe Garde Den Haag gaan we aan de slag met de volgende ideeën:
1. De campagne: Ik ben een Held. Zeeh.nl. Een gezamenlijke website voor de buurt;
zowel een permanente campagne, als periodieke acties voor het aantrekken van
publiek (tram-omroep, t-shirts in winkels, facebook pagina, posters in de wijk, straatnaambordjes met Zeeheldenkwartier, guerilla-acties in de stad en op stations, beste
ondernemer verkiezing, vrijwilliger van de wijk verkiezing, mooiste gevel etc.)
2. De incubator voor specialty shops: In samenwerking met brancheorganisatie, KvK,
Rabobank, etc. opzetten van verschillende spots waarin mensen onder begeleiding
het broze vak van specialty shop kunnen leren. Natuurlijk met begeleiding van de
ervaren helden uit de wijk. Op die manier benader je de trots op het vakmanschap,
leg je de nadruk op de inhoud en kwaliteit, en verhoog je kans op succesvolle startups in de wijk.
3. De kunstroute van interactieve hoogwaardige kunst in etalages, mogelijk in samenwerking met Stroom en Tag.
Om de uitvoering van deze plannen tot een goed resultaat te brengen hebben wij zeker
nog extra expertise en creativiteit hard nodig! U bent dan ook van harte welkom om deel
te nemen tijdens onze eerstvolgende vergadering. Deze vergadering zal vanuit een concrete, centrale plek in het Zeehelden worden uitgevoerd. Momenteel zijn we aan het
kijken welke locatie hiervoor het meest geschikt zou kunnen zijn. Zodra we deze gevonden hebben zal onze eerste bijeenkomst en terug koppeling van het 8UO evenement
plaats vinden. Natuurlijk houden wij u, als bewoner van het Zeeheldenkwartier graag op
de hoogte over de voortgang en de uitvoering van de bovenstaande ideeën. W ilt u mee
doen, mee kijken of uw creativiteit inzetten, neem dan contact met ons op:
bart@nieuwegarde.nl en/of gerritjan@nieuwegarde.nl

Voorjaar op het Prins Hendrikplein

Anna Paulowna Kunstroute:
‘Kunst verlicht!’
Rondom het Anna Paulownaplein wordt van 27 t/m 29 mei voor de 6e keer de Anna
Paulowna Kunstroute georganiseerd. Met 6 nieuwe deelnemers, breidt de galerieroute zich meer en meer uit en loopt inmiddels vanaf het Vredespaleis tot aan de
Grote kerk. Er zijn feestelijke openingen van exposities, workshops en presentaties.
De route zal te zien zijn aan de hand van verlichting van kunstenaar Ashok Bhadra. Hij
heeft zich laten inspireren door zijn Japanse vrouw. De opbrengst gaat naar Japan.
Om de route een extra feestelijk tintje te
geven, organiseren de galeries feestelijke
openingen, video-, light Art presentaties en
muziek. In Café Blooming, Anna Paulownastraat 70C, zal op vrijdagavond 27 mei
om 19.00 uur de opening plaatsvinden en
een ‘voorproefje’ gegeven worden van de
kunstwerken die te zien zijn tijdens het
galerieweekend.
Livingstone gallery, Anna Paulownastraat
70A, presenteert speciaal in het kader van
het thema ‘Kunst verlicht’ de video ‘Pension Bergen’ van Joke van Katwijk, winnaar van de Optica Award 2010. Na de presentaties van de video op de Optica Video
Festivals in Buenos Aires, Madrid en Parijs zal deze dan voor het eerst in Den Haag
te zien zijn.
Arte sin Limites gallery, Anna Paulownastraat 71, presenteert vrijdagavond bij zonsondergang, de spectaculaire Light Art Show
“Origen and Light” met schiderijen van
Maryolga Nieto (Venezuela). Daarnaast
exposeert zij de vernieuwende objecten
van Wilma Kun en de verlichtende gravures van Lego Lima (Brazilië).

Galerie Helder, Tasmanstraat 188, organiseert onder andere de preview van
‘Introspection’, Rik Smits (nieuwe grote tekeningen en Maquettes).
Galerie Ariana, Vondelstraat 20, organiseert zaterdag 28 mei een workshop/presentatie beschildering keramiek door beeldend kunstenaar Pala Salih van15.00 tot
18.00 uur.
Ter afsluiting van het galerieweekend organiseert Galerie Beeld, Anna Paulownastraat 87, op zondagmiddag 29 mei van
16.00 tot 18.00 uur een feestelijke opening met de kunstenaars Bahram en
Mahmoud Dayoub (Syrie). Gezien de actuele situatie in het Midden Oosten interessant om in dit werk de dialectiek tussen
beknelling en bevrijding terug te zien uit
de regio.
Openingstijden van de deelnemende galeries tijdens het Galerieweekend zijn:
Vrijdag:
27 mei
19.00 - 23.00 uur
Zaterdag: 28 mei
12.00 - 18.00 uur
Zondag: 29 mei
12.00 - 18.00 uur
Deelnemers
Café Blooming, Livingstone Gallery, Galerie 91, Galerie Beeld, Arte Sin Limites
gallery, Galerie Anton Art Design , Galerie
Helder, De Mesdag Collectie, Room, Eigen Stijl, Galerie Guthschmidt, De Vlaming
galerie en artotheek, Galerie Ariana, Pura
Vida interior, Café Wicked Wines, Seasons
Galeries, Galerie Chiefs and Spirits, Jack
Nelis Asian Antiques, antiek- en restauratieatelier Notre Dame.
Een kleurrij ke informatiefolder met de
route is ca. 2 weken van te voren bij de
deelnemers verkrijgbaar.
< Werk van Lego Lima is te zien bij de Arte
sin Limites gallery.

Zeeheldenfestival
kramen en informatiestands
Op zaterdag 25 juni van 10:00 uur tot 18:00 uur is er weer gelegenheid om uw waren
aan de bezoekers van het festival ter verkoop aan te bieden, of om de bezoekers te
informeren over iets dat zij zeker moeten weten.
Als u in het Zeeheldenkwartier woont of als u een instelling vertegenwoordigt die in het
Zeeheldenkwartier gevestigd is, kunt u hiervoor een kraam op de buitenring van het
Prins Hendrikplein huren. De kramenmarkt is niet bedoeld voor commerciële bedrijven.
De huurprijs voor een kraam is € 40,-- daarnaast betaalt u € 20,-- borg, die u retour
ontvangt als u de kraam in originele staat achterlaat. Er kunnen na afloop van de markt
geen spullen worden achtergelaten!
Kramen kunnen alleen gehuurd worden door gebruik van onderstaande bon. De ingevulde bon kunt u inleveren bij De Groene Eland. Er zijn 42 kramen beschikbaar. Wanneer dit aantal is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst te staan. Eind
mei wordt u uitgenodigd om de kraam te betalen. U ontvangt daar nog bericht over. Pas
na betaling en wederzijdse ondertekening van een contract staat uw reservering vast.

Zeeheldenfestival
Van woensdag 22 tot en met zondag 26 juni a.s. is het Prins Hendrikplein weer de
locatie van het Zeeheldenfestival! De vrijwilligers zijn hard aan het werk om ook van
deze 31e editie weer een groot, gezellig wijkfeest te maken. Het programma is compleet en o wat jammer dat we er natúúrlijk nog niets over mogen zeggen... maar
iedereen zal er iets van zijn of haar gading in vinden.
Er is veel moois te beleven voor de jongste Zeeheldjes, voor onze senioren en voor alles
er tussenin. De hele wereld komt voorbij in dat programma en ook het thema Zeemansverhalen piept af & toe tevoorschijn, trouwens ook in de vormgeving van het drukwerk. In
de eerste helft van juni wordt het programmaboekje huis-aan-huis in de wijk bezorgd en
is de nieuwe site www.zeeheldenfestival.nl online (die is nu nog in winterslaap). Maar
zet het vast in uw agenda: 22 tot en met 26 juni heeft u een afspraak op het Prins
Hendrikplein, viereneenhalve dag lang. Tot ziens!

Inschrijfbon kraam / informatiestand
Zeeheldenfestival op zaterdag 25 juni 2011
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soort kraam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleveradres: bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a.
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Medebewoners in vogelvlucht

door Rick Herrera

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van bewonersorganisatie De Groene Eland laten we ditmaal enkele wijkbewoners,
tevens vrijwilligers van de bewonersorganisatie, in deze rubriek aan het woord.

Linda Bakker

Georg Hadeler

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1996.
Huidig beroep: Teamleider Jeugdcommunicatie van de Dierenbescherming (Kids for Animals).

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1966.
Huidig beroep: Beeldend kunstenaar.

Bekend met de Groene Eland vanwege: Het meewerken
aan het Zeeheldenfestival en als bestuurslid.
Wat houden/hielden de werkzaamheden in? Als medewerker van het Zeeheldenfestival was dat het verzorgen van de
publiciteit. Te denken valt aan het programmaboekje, de
poster en het benaderen van de pers. Later ook de financiën
en het benaderen van sponsors. Maar ook actievoeren zoals
voor het behoud van de bomen op de Veenkade (d.m.v. brieven, telefoontjes en het mobiliseren van de buurtbewoners).
Hoelang doet u dit al/heeft u dit gedaan? Als bestuurslid 1,5
jaar. Als medewerker van het Zeeheldenfestival t/m heden actief.
Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen? Als actief medewerker van het
Zeeheldenfestival door voorzitter Marius Kolff gevraagd om mee te doen met het bestuur.
Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? Een levendige diverse buurt met leuke
plekken als het Prins Hendrikplein en de Piet Heinstraat.
Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? De bloeiende kastanjebomen
op de Veenkade.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Alleen al vanwege het feit dat de
Groene Eland er voor gezorgd heeft dat we al zolang een fantastisch festival in de wijk hebben.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? Een specifieke ervaring kan ik
niet benoemen maar het is en was een gezellige tijd!
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? Dat de Groene Eland
in de toekomst meer met ondernemers doet. En dat de jonge generatie voor het bestuur wordt
aangetrokken.

Bekend met de Groene Eland vanwege: Mede oprichter van
de Groene Eland. De aanzet was om de bomen in de Elandstraat te redden.
Wat hielden de werkzaamheden in? Het opletten en er sterk
voor maken dat essentiële zaken in de wijk behouden blijven. Te denken aan groenvoorziening, aandacht voor de
ouderen en er voor waken dat vernieuwing niet ten koste
van historische gebouwen gaat. Ook het onderhouden van
contacten hoort bij de werkzaamheden.
Hoelang heeft u dit gedaan? Bijna de volle 40 jaar.
Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen? De onvrede met de op handen zijnde
kap van bomen in de Elandstraat is het begin gebleken van de Groene Eland.
Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? Het is een zeer gemengde wijk qua o.a.
nationaliteiten en verschillende inkomens. Ook erg veel kunstenaars in de wijk. En de ligging
is geweldig. Vlakbij strand, bos en centrum.
Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? Mutters Meubelfabriek op de
hoek Piet Heinplein/Anna Paulownastraat.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Om ervoor te zorgen dat essentiële
zaken in de wijk behouden blijven.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? De beginperiode was een
gezellige tijd. Na vergaderingen gingen we nog gezamenlijk ergens een borreltje halen en
ontstonden er vaak vruchtbare begeesterde discussies. Mensen namen nog de tijd om samen ideeën uit te werken en te verwezenlijken; en om ongewenste plannen van de gemeente
tegen te houden.
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? Dat zoveel mogelijk
medebewoners zich aansluiten en meedenken over de toekomst in de wijk.

Erica Spikker

Harry Biesheuvel

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1966.
Huidig beroep: Gepensioneerd.

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1969.
Huidig beroep: Gepensioneerd.

Bekend met de Groene Eland vanwege: Een foldertje dat in
het kader van leefbaarheid van het Zeeheldenkwartier opriep je aan te melden als vrijwilliger.

Bekend met de Groene Eland vanwege: Werk als regulier
vrijwilliger daarna in de functie van voorzitter.
Wat houden/hielden de werkzaamheden in? Vergaderingen
voorzitten, spil en gezicht van de Groene Eland.

Wat houden/hielden de werkzaamheden in? Als ‘algemeen
medewerkster’ het oplossen van allerhande wijkgebonden
zaken. Momenteel actief in de werkgroep Leefbaarheid en
Verkeer.
Hoelang doet u dit al/heeft u dit gedaan? Ongeveer 35 jaar.

Hoelang doet u dit al/heeft u dit gedaan? Het eerste jaar als
vrijwilliger en daarna 14 jaar als voorzitter, 15 jaar dus. Een
leuke vermelding is dat wethouder Jetta Klijnsma speciaal
aanwezig was bij het afscheid.

Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen?
Door middel van een foldertje.

Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen?
Door opbouwwerker Gé Schellingerhout gevraagd als vrijwilliger.

Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? Mooie architectuur; monumentale panden; de
centrale ligging en de gezelligheid in de winkelstraten.
Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? De nostalgische sfeer van de
gezellige winkeltjes van voor het Konmar tijdperk.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Om de wijk aangenaam, fris en
gezellig te houden.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? Een van de mede oprichters van
de Groene Eland ‘Anke de Vries’ had een boekje geschreven dat op het gemeentehuis
officieel werd ontvangen door toenmalig wethouder Bastet. Met een groepje van de Groene
Eland hebben wij dit onder het genot van een kopje koffie meegemaakt. Het was erg leuk.
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? Dat de afhandeling
door de gemeente in de toekomst sneller verloopt.

Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? De gezellige winkeltjes zoals
de slager, de bakker en de groenteboer.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Omdat het bestaat uit mensen van
de wijk. Het is een afspiegeling van de mensen die in de wijk wonen.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? De vier dagen van het Zeeheldenfestival.
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? Dat de Groene Eland
zijn bestaansrecht behoudt, ‘in leven blijft’ en meer vrijwilligers aantrekt.

Lidy van Beurden

Ludo Geukers

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1978.
Huidig beroep: Pedagogisch Medewerker.

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier sinds: 1998.
Huidig beroep: Consultant bij Getronics (ICT-bedrijf).

Bekend met de Groene Eland vanwege: Het begon met de
Elandkrant en het Zeeheldenfestival (eerst als bezoeker,
veel later als medewerker van de Kunstcommissie). Later
heb ik ook meegewerkt aan “Het Kunstbos”, een bomenproject
op het terrein van de voormalige school in de Tasmanstraat,
samen met leerlingen van de drie basisscholen in de wijk.

Bekend met de Groene Eland vanwege: Lid van het bestuur
als secretaris en vice voorzitter.

Wat houden/hielden de werkzaamheden in? Vergaderen,
de Kunstcommissie, etcetera. Ook brainstormen over de
invulling en de activiteiten van het Zeeheldenfestival waar
zoveel mogelijk mensen aan kunnen meedoen.
Hoelang doet u dit al/heeft u dit gedaan? 5 jaar inmiddels.
Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen? Via de Elandkrant en de acties tegen
het verdere verval van de wijk in 1998 (waar de Groene Eland een aandeel in had).
Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? Het Prins Hendrikplein en Anna Paulownaplein,
de cafeetjes, de winkeltjes en de diversiteit aan mensen.
Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? De visboer, de kaasboer, de
groenteboer en de slager.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Elke wijk heeft een bewonersorganisatie.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? De bijzondere en gezellige
vergaderingen voorafgaand aan het Zeeheldenfestival. Bijzonder door de diversiteit aan leeftijden (van jong tot oud) en door de harde kern die zo bewogen en verbonden blijft met het
Zeeheldenkwartier en het festival.
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? Dat er genoeg mensen/
vrijwilligers blijven om dit vorm te blijven geven. Het mag ook wat creatiever en speelser.
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Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? De verscheidenheid aan mensen qua klasse
en status. Ook de verscheidenheid aan gebouwen. Zowel monumentale gebouwen als bijvoorbeeld nieuwbouw naast elkaar.

Wat houden de werkzaamheden in? Het verbeteren en op
peil houden van het Zeeheldenkwartier. Onder andere vergaderingen leiden en briefwisselingen met de gemeente
horen daarbij.
Hoelang doet u dit al/heeft u dit gedaan? Vanaf 2005.
Hoe bent u met de Groene Eland in aanraking gekomen?
Door voor een actie tegen Parnassia, die op de hoek Laan
van Meerdervoort en de Tasmanstraat een ‘Longstay voorziening’ voor drugsverslaafden wilde neerzetten, contact met de Groene Eland op te nemen.
Wat is er voor u mooi aan ‘t Zeeheldenkwartier? De architectuur. Het straatbeeld van smalle
straatjes en hoge woningen met de gevelstenen. Het is verder een zeer gemengde wijk wat
status en mensen betreft. Een levendige wijk waar dingen gebeuren.
Zijn er mogelijk ook zaken veranderd die u graag terug zou zien? Nee. Het wordt steeds beter.
Waarom hoort de Groene Eland bij het Zeeheldenkwartier? Omdat de Groene Eland voor de
belangen van de wijkbewoners opkomt. Omdat de Groene Eland al 40 jaar succesvol bezig
is en veel (heeft) bereikt. Omdat er door de Groene Eland het wijkverbindend festival ‘het
Zeeheldenfestival’ bestaat.
Wat is uw leukste herinnering/ervaring met de Groene Eland? De grote en kleine successen
zoals de graffiti die succesvol is aangepakt. Ook de door de Groene Eland georganiseerde
politieke debatten.
Heeft u tenslotte nog een wens of toekomstvisie voor de Groene Eland? De hoop dat de
gemeentelijke bezuinigingen niet de opheffing van de Groene Eland tot gevolg heeft.

Elandkrant

Schapen scheren
bij Het Beestenspul
Nog even en dan mogen de schapen van de kinderboerderij Het Beestenspul hun jas
weer uittrekken. Een echte schaapscheerder helpt ze hierbij een handje. Voor de
medewerkers van Het Beestenspul is dat net als voorgaande jaren aanleiding om
een feest te organiseren, waar iedereen die maar wil welkom is. Maak daarom voor
zondag 12 juni geen andere afspraken, ook al is het dan ook nog eens Vaderdag en
eerste pinksterdag tegelijk.
“De schapen krijgen het in de zomer te
warm met die dikke wollen vacht. De wol
gaat ook een beetje hangen en wordt wat
viezig”, zegt Carlo Deur, de beheerder van
de kinderboerderij. “Als ze geschoren zijn,
krijgen ze daarna een vollere en mooiere
vacht. Bezoekers die dat graag willen,
mogen de vacht gratis meenemen. W e
hebben vier grote schapen en een dwergschaap die allemaal onder het mes gaan.”
Bij Het Beestenspul staan die dag mensen met een kraampje om hun producten
te verkopen. Het zijn allemaal zaken die
met het boerenleven te maken hebben. Zo
komt er iemand uit Stolwijk om geitenkaas
te verkopen. Een imker verkoopt honing
en hij gaat kaarsen van bijenwas maken
met kinderen. Ook kunnen de bezoekers
zelfgemaakte jam proeven en kopen. Voor
de liefhebbers staat er een poffertjeskraam. En de clown Noni treedt op voor de
kinderen.
Veel nieuws
Wie al een tijdje niet bij de kinderboerderij
is geweest, ziet veel nieuws. Zo hebben
de kippen een prachtig hok gekregen, dat
meer op een soort paleis lijkt. Het oude
hok was al dertig jaar oud en hard aan
vervanging toe. Ook andere hokken zijn
opgeknapt en het muildier krijgt zelfs een
geheel nieuw schuilhok. “Tegenwoordig
hebben we ook een cavia-uurtje waar kinderen cavia’s kunnen borstelen”, vertelt
Shirley Luytgaarden, ook een beheerder
van de kinderboerderij. “Er komen hier
vaak kinderen van kinderdagverblijven, die
vinden dat prachtig. Zo komen ze meer in
contact met dieren, dat is belangrijk. Omdat er zoveel kleine kinderen komen, zijn
we nu een ruimte aan het inrichten waar
ouders hun kinderen kunnen verschonen.
Daar was behoefte aan.”

Data
Het schapenscheerfeest is zondag 12 juni
van 11.00 tot 16.00 uur. De schapen worden tussen 12.00 en 13.00 uur geschoren.
Iedere woensdag kunnen kinderen van 4
tot 12 jaar tussen 14.00 en 16.00 uur gratis komen knutselen. En de cavia’s kunnen op dinsdag en donderdag van 11.00
tot 11.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur
worden geborsteld.
De ingang van de kinderboerderij is aan
de Tivolistraat. Het Beestenspul is op
maandag open van 9.00 tot 16.00 uur en
op alle andere dagen van 9 tot 17.00 uur.
In juli, augustus en september gaan de
deuren pas om 21.00 uur dicht. Het telefoonnummer van het Beestenspul is
3562918.

De weekenden van mei en juni staan bij Jeugdtheaterschool Rabarber in het teken
van het Studio 33 Festival. Een 10+ festival met uiteenlopende voorstellingen gemaakt door jonge theatermakers en gespeeld door jonge spelers van Rabarber in
Studio 33 of Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35.
Programma
Odessa - speeldata: 6, 7 en 8 mei. Ons geheim - speeldata: 13, 14 en 15 mei. Voer
nooit een plant! (als je leven je lief is) - speeldata: 20, 21 en 22 mei. Crave - speeldata:
24 , 25 en 26 juni. Prijzen: volwassenen € 10,-- en kinderen tot 14 jaar € 8,-Meer informatie op www.rabarber.net
Jeugdtheaterschool
Rabarber is dé jeugdtheaterschool van Den Haag en omstreken. Iedereen van 7 tot 26
jaar kan onder leiding van bevoegde docenten/regisseurs lessen volgen. Elke dag van
de week, een passend programma. Van basisklassen voor beginnende kinderen,
opleidings-, musical- en productieklassen tot de Landelijke Oriëntatiecursussen voor
de (MBO en HBO) Theaterscholen en 18+ klassen. Verder is er de mogelijkheid om te
spelen in een van de producties. Elk seizoen wordt afgesloten met presentaties waarin
alle leerlingen met hun lesklas aan ouders, vrienden en bekenden kunnen laten zien
wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben op het gebied van toneel, dans en zang.

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni wordt
voor de vijfde keer het Haagse open tuinenweekend “Struinen in Haagse tuinen” gehouden. Tussen 11.00 en 17.00 uur openen ruim 30 tuinen hun deuren, waaronder enkele in het Zeeheldenkwartier. De
toegangsbewijzen kosten vier euro per
stuk en zijn vanaf 18 mei te koop bij: De
Jongens, Reinkenstraat 93 en Vlamingstraat 6, Primera Archipel, Bankastraat 3
en de VVV, Hofweg 1. Meer informatie op
www.struineninhaagsetuinen.nl.

Stralend lentefeest
op Bonbonplein
Een grote groep kinderen genoot woensdag 6 april van
een lentefeest op het Bonbonplein. Er scheen een heerlijk voorjaarszonnetje en er was van alles voor ze te doen. Zoals panna voetbal,
knutselen, schminken en een springkussen. Clown Bobo deelde ballonnen uit en
maakte de kinderen aan het lachen. Ze konden ook een lekker zoete suikerspin eten.

“Er is meer nieuws”, zegt Carlo. “We hebben nu een aquarium met tropische vissen en een bak met reptielen. In de tuin
hebben we bovendien een heel mooi paartje mandarijneenden. Er valt hier dus genoeg te zien. En als het eens regent, kunnen kinderen ook binnen spelen.”

Jeugdtheaterschool Rabarber

Struinen in
Haagse tuinen

Beloning voor klussende kinderen

Het feest was onder meer een beloning
voor het werk dat de ‘Jennykids’ en de
‘Bonbonkids’ voor de wijk doen. Ze vegen
namelijk regelmatig in de buurten van deze
pleinen en doen andere kleine klusjes.
Elke eerste woensdag van de maand zijn
de ‘Bonbonkids’ actief. Elke tweede
woensdag steken de ‘Jennykids’ de handen uit de mouwen. Maar natuurlijk waren
ook andere kinderen en hun ouders welkom. Aan het eind van de middag werd
samen met de kinderen het Bonbonplein
schoongeveegd.
Leuk en gezellig‘Leuk’ zeggen de Bonbonen Jennykids Giovanni, Hichaf, Faissal,
Abartjan, Esra, Zehra, Oiafa en Nora in
koor over het feest op het Bonbonplein. Met plezier voeren ze één keer per maand de
klusjes uit in het Zeeheldenkwartier. Ze hebben het ook ‘gezellig’ onder elkaar. En Nora
leert er het nodige van, want het 15-jarige meisje is inmiddels begeleider van de kids.Het
is mooi dat kinderen op zo’n manier hun betrokkenheid met de wijk tonen. En hierbij
geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. ‘W e willen de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel
voor hun wijk bijbrengen’, zegt Jamal Omoussa van Bureau De Brug, dat het lentefeest
coördineerde.
Schone en veilige leefomgeving Bij het
lentefeest waren nog veel meer partijen
betrokken: Bonbonkids, Jennykids, BBOZ,
basisscholen Max Velthuijs en De Spiegelschool, Kinderopvang SA’AR, gemeente
Den Haag, bewonersorganisatie Groene
Eland, welzijnsorganisatie Zebra, een aantal actieve vrijwilligers en woningcorporatie
Haag W onen. De puur Haagse woningcorporatie en de gemeente sponsorden
samen dit feest en willen graag in samenwerking met andere partijen en bewoners
werken aan een schone en veilige leefomgeving. De Bonbonkids en de Jennykids zijn daarvan een goed voorbeeld en
ze verdienden dan ook een beloning in de
vorm van het lentefeest. ‘Op deze manier
willen we goed gedrag stimuleren’, aldus Hans Out, beheerconsulent bij Haag Wonen.
W il jij ook meewerken aan een schonere wijk? Neem dan contact op met Jamal
Omoussa, telefoon 06 1086 6619.

Haags Kinderatelier: nieuwe
workshops ‘Mode & Design’
Bij de Stichting Haags Kinderatelier gaat na de meivakantie op woensdagmiddag een
nieuwe serie workshops van start over mode en design. Ben je 9-13 jaar, ontdek dan
je talent of kom gewoon voor je plezier. De onderwerpen zijn heel gevarieerd.
Bij mode maak je kostuums (in het klein)
en textieldessins met invloeden uit de hele
wereld. Bijvoorbeeld uit het Japanse Notheater of van indiaanse klederdrachten.
Design gaat vooral over vormgeving van
alle tijden en plaatsen van meubels, gebouwen en gebruiksvoorwerpen. De objecten waaraan je werkt kunnen o.a. een
strakke of j uist fantasievolle kast, een
kleurrijk, organisch flatgebouw of barokke
tuin zijn. Iedere les vertelt de kunstenaar/
docent aan de hand van fotoboeken een
nieuw verhaal over ontwerpen. Daarna
praat je erover en ben je lekker bezig met
technieken en materialen die aansluiten
bij het onderwerp.
De serie Mode & Design loopt van 11 mei
t/m 29 juni. Er zijn 8 workshops en de serie kost € 75,- of met Ooievaarspas € 40,-.
Je bent van harte welkom om kennis te
komen maken op woensdagen van 16.00
tot 17.45 uur in Atelier Van Speijk, Van
Speijkstraat 153a. Een eenmalige proefles kost € 10,-- of met een Ooievaarspas
€ 5,50. Je kunt vragen stellen of je opgeven via telefoonnummer 070 3633745 of
reserveer@haagskinderatelier.nl. Voor
meer informatie over het Kinderatelier, zie
www.haagskinderatelier.nl.

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

Dagtocht 9 juni
Randmeren & Kampen
Op donderdag 9 juni a.s. organiseert welzijnsorganisatie Zebra
een dagtocht naar de Randmeren en Kampen. Het vertrek is om
8.45 uur vanaf Burgemeester Patijnlaan 1900 (bij het vroegere
“Schakelpunt”). We rijden met een bus van Pasteur Reizen rechtstreeks naar Elburg, waar we aan boord gaan. De ontvangst is
met koffie en gebak. Vervolgens gaan we een vaartocht maken
over de Randmeren, die circa 3 uur duurt.
De Randmeren vormen de verbinding tussen het oude en het
nieuwe land en hebben veel te bieden. U ziet veel eilandjes met
natuurgebieden en oude vissersplaatsen. W e passeren het slibdepot in het Ketelmeer en varen nog een stukje over de rivier de
IJssel naar de Hanzestad Kampen. Tijdens de vaartocht wordt
aan boord een goed verzorgd diner geserveerd. In Kampen, een
gezellige stad met een sfeervol historisch centrum, heeft u een
vrije pauze. Hierna rijden wij terug naar Den Haag. De thuiskomst
is om circa 18.15 uur.
Tot 23 mei a.s. kunt u zich aanmelden voor deze tocht. Daarna is
aanmelden mogelijk, voor zover er nog plaatsen vrij zijn. De kosten bedragen € 40,00 (met Ooievaarspas: € 30,00). Aanmelden
kan bij wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88,
telefoon 424 81 15.
De Randmeren

Koempoelan met Ron
Habiboe op 11 mei
Historicus Ron Habiboe geeft in het Klokhuis tijdens de Koempoelan
op 11 mei a.s. een lezing over Europeanen op Ambon en Europese
Ambonezen. 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, tel. 350 35 11.
De eerstvolgende Koempoelan hierna is op 14 september. Dan houdt
Koos W entholt een dialezing over de geschiedenis van de
Scheveningseweg en de Groot-Hertoginnebuurt.

De Heldenhoek

“Ouwe vrienden”
in De Heldenhoek
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.

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. Wanneer u belangstelling
hebt voor de telefooncirkel, dan kunt
u contact opnemen met de coördinator mevr. Tineke van Eendenburg, telefoon 3024250, of
Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk/ouderenadviseur St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 4248127.

Yoga

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 / € 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.
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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.
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
10 en 24 mei
7 en 21 juni
een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

Pannenkoeken

Zondag 15 mei en 19 juni
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 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
Maandag en donderdag om 17.00 uur
Kosten € 4.- per maaltijd

“Ouwe Vrienden” onderneemt verschillende activiteiten, zoals een bosof strandwandeling, zwemmen, museumbezoek, een spelletj esochtend, knutselochtend, winkelen, gezamenlijk winkelen en gewoon
lekker kletsen. Lijkt het u leuk om de club oude vrienden te komen
versterken? Dan bent u elke woensdag van 10.00 tot 12.30 uur van
harte welkom in De Heldenhoek! Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vrijwillige kok(kin) gezocht!

Activiteiten 2011
Gymnastiek 55+

Els de Bruin, 54 jaar, is sinds 2 jaar vrijwilligster in buurtcentrum de
Octopus, waar de gezelligheidsclub “Ouwe Vrienden” is opgericht.
Door ziekte, verhuizing en andere omstandigheden is de club uitgedund tot 3 á 4 leden. Dat is de reden dat zij aansluiting heeft gezocht
bij De Heldenhoek.

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
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!

