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Het bestuur van
bewonersorganisatie
De Groene Eland,
de medewerkers
van de Groene
Elandwinkel en
de redactie van
de Elandkrant
wensen alle inwoners
van het Zeeheldenkwartier
sfeervolle feestdagen en
een heel voorspoedig 2013.

Gratis
parkeren tijdens
jaarwisseling
Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 de-
cember en 1 januari 2013 tot 24.00 uur
kunt u uw auto overal in Den Haag gratis
parkeren.

Op deze data vinden er geen parkeercon-
troles plaats. Uw bezoek hoeft geen
bezoekersvergunning te gebruiken. Van de
ruim 1800 parkeerautomaten in Den Haag
worden er 900 afgeschermd. Dit om
schade te voorkomen. Vanaf 2 januari vin-
den er weer parkeercontroles plaats.

Tijdens feestdagen
gewijzigde
ophaaldagen gft-
en restafval
In een groot deel van het Zeeheldenkwar-
tier wordt gft- en restafval op dinsdag
opgehaald, omdat zowel 1e kerstdag als
nieuwjaarsdag dit keer op een dinsdag
valt zijn er gewijzigde ophaaldagen.

Het afval wordt daarom opgehaald op don-
derdag 27 december en woensdag 2 ja-
nuari. Dit geldt dus alleen voor het deel
van de wijk waar de normale ophaaldag
op dinsdag is.

Nieuwe Franse ambassade geopend
Begin december is de nieuwe Franse ambassade in gebruik genomen. De ambas-
sade is gehuisvest in het gerenoveerde Kodak-gebouw aan de Anna Paulownastraat
76. De omgeving van het pand is door de gemeente opgeknapt. Tijdens de feestelijke
opening van het gebied op 12 november, plantten de Franse ambassadeur Pierre Ménat 
en wethouder Marjolein de Jong een boom voor het gebouw. Het Kodakgebouw is
zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht. Het markante gebouw is in 1935 ge-
bouwd voor Kodak en later door de Rijksvoorlichtingsdienst als kantoor gebruikt. Voor-
dat de ambassade er in trok is het enkele jaren door anti-kraak bewoond geweest.

In januari starten de voorbereidingen voor de aanleg van de parkeergarage onder de
Noordwal-Veenkade. Hiervoor gaat een bouwkuip gegraven worden. Daardoor is het
niet mogelijk tramlijn 17 zijn vaste route te laten rijden. Tussen 6 januari en 9 decem-
ber 2013 rijdt tramlijn 17 daarom een andere route.

Vanaf 6 januari geen lijn 17 door het Zeeheldenkwartier

Bestuur De Groene Eland

Het Zeeheldenfestival zoekt voor het ont-
werp van onder andere het programma-
boekje, de posters, flyers en de website
(bestaande site in WordPress) een gra-
fisch vormgever. De voorkeur gaat uit
naar iemand die in het Zeehelden-
kwartier, of daar dicht in de buurt woont.

Iemand die het leuk en zinnig vindt om een
creatieve bijdrage te leveren aan dit groot-
ste kleine buurtfeest van Den Haag. Het
thema van 2013 is ‘Jonge helden’ en het
is de bedoeling om dit te verwerken in de
vormgeving.

Heb je interesse in deze leuke en eervolle
opdracht? Stuur dan een mail naar
publiciteit@zeeheldenfestival.nl met als
onderwerp ‘Vormgeving Zeeheldenfestival
2013’. Vermeld in je mail je naam, adres,
telefoonnummer en ervaring. In januari
word je uitgenodigd voor een collectieve
briefing aan kandidaatvormgevers. Kijk
voor meer informatie over het Zeehelden-
festival op www.Zeeheldenfestival.nl

Vanaf het Statenplein rijdt tram 17 de route
van tram 10 tot aan halte centrum. Hierna
gaat de tram via Kalvermarkt en Schedel-
doekshaven, naar de Lekstraat en rijdt
hiervandaan weer de route van tramlijn 17.

Gratis busdienst
Om te zorgen dat het Zeeheldenkwartier
niet zonder openbaar vervoer komt te zit-
ten, gaat buslijn 17 door de wijk rijden.
Vanaf 6 januari rijdt deze bus iedere dag,
behalve zondag, tussen 07.00 uur en 20.00
uur. De bus volgt een vaste route: Waldeck
Pyrmontkade, Laan van Meerdervoort,
Alexanderstraat, Hoge Wal, Elandstraat,
Waldeck Pyrmontkade. De route wordt ie-
der kwartier gereden. Een kaartje van de
route staat op pagina 2 van deze krant.

Er komen vier haltes langs de route:
Javastraat, Elandstraat/Vondelstraat, Wal-
deck Pyrmontkade en Van Speijkstraat. De
haltes Javastraat, Van Speijkstraat  en

Waldeck Pyrmontkade zijn de bestaande
haltes van tramlijn 17. De halte Elandstraat
is een tijdelijke halte, vlakbij de vervallen
tramhalte Elandstraat.

Met buslijn 17 kan iedereen bij de haltes
Javastraat en Waldeck Pyrmontkade ko-
men, waar overgestapt kan worden op de
lijnen richting Centrum, Statenkwartier en
Scheveningen.

Buslijn 17 is een gratis busdienst. Er wordt
gereden met een kleine pendelbus voor
acht personen. Iedere twee maanden
wordt bekeken of dit voldoende is. Mocht
de inzet van één bus te weinig zijn, dan
komt er nog een bus bij.

HTM
Voor meer informatie over de wijzigingen
voor tramlijn 17 kunt u terecht bij eén van
de HTM-Servicepunten Klantenservice of
op de website van HTM, www.htm.nl.

Omleiding tramlijn 17

Vormgever
gezocht

Geef het Zeeheldenfestival 2013
een feestelijk gezicht

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door BIZ Zeeheldenwartier, kwartier voor speciale zaken.

De voorverkoop van de kaarten is gestart op 13
november en zijn verkrijgbaar bij: Normal Gets You
Nowhere, Prins Hendrikstraat 74, Lekker Brood, Piet
Heinstraat 92 A, Curry & Cocos, Prins Hendrikstraat 83 en via  facebook.com/demuiterij.

Startpunt: Prins Hendrikplein tussen 14.00 en 19.00 uur
Uiterste starttijd: 16.00 uur
Kaarten: volwassenen € 7,50 en kinderen € 5,00

Uitnodiging
nieuwjaarsreceptie
De Groene Eland
Woensdag 16 januari 2013 organi-
seert bewonersorganisatie De Groene
Eland haar Nieuwjaarsreceptie in De
Heldenhoek, Elandstraat 88 van 17.30
tot 20.30 uur. 

Op deze receptie wil het Bestuur graag
inwoners uit het Zeeheldenkwartier ver-
welkomen om nader met elkaar ken-
nis te maken.

Ook worden alle relaties van de bewo-
nersorganisatie uitgenodigd, daaron-
der zijn gemeenteraadsleden,
B&W, politie, zusterorganisa-
ties uit andere wijken, en vele
anderen. Voor u als bewoner
misschien ook interessant
om deze mensen eens in-
formeel te ontmoeten.

Wij hopen
velen van u te begroeten!

In deze krant o.a.
Pagina 3
Bewonersorganisatie De Groene Eland
Terugblik 2012, vooruitkijken naar 2013

BIZ Zeeheldenkwartier
van 2012 naar 2013

Pagina 5
 23 december  Anna’s Wijsje
Anna Paulownaplein

Het Zeeheldenfestival
zoekt artiesten!

Kinderen verfraaien bankjes
Elandplein met mozaïek

Op zondag 16 december verandert het Zee-
heldenkwartier in een wondere wijk vol licht-
jes. Warmte achter de winkelgevels, ver-

fijnde geuren van vers eten, bijzondere acts
en de klanken van muziek vermengt met geroe-
zemoes van genietende mensen. Vuurkorven
branden op straat.

En dan …een schip monstert aan op het Prins
Hendrikplein…

Zoek mee naar verborgen schatten in de winkelstraten van het Zeeheldenkwartier en
haal een vette vangst binnen. Er zijn twee routes, als je aansluit bij de bemanning van
Admiraal Hik, dan zal je als matroos met een schatkaart je buik vullen bij de vele horeca
en foodspecialisten. En bij Kapitein Zwartbaard zal je als piraat je schatkist vullen bij de
leuke winkels in het Zeeheldenkwartier. Voor kinderen loopt er een speurtocht gelijk aan
de route van de ouders. Meer dan 40 ondernemers in het Zeeheldenkwartier doen mee
met dit winterse evenement.

De Muiterij



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

Oplage: 6700 exemplaren

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

Redactie adres
Elandstraat 88a
2513 GV  Den Haag
Telefoon: 070 - 3560410
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elandkrant@groene-eland.nl

De redactie aanvaardt geen aan-
sprakelijkheid  voor eventuele on-
juistheden en behoudt zich het recht
om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.

De volgende Elandkrant
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Aan dit nummer werkten mee
Reinout Barth
Rick Herrera
Henk Boenders
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)

Eindredactie en vormgeving
Cora Walthaus

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Mascha van
Bergenhenegouwen - secretaris
Janet van de Bunt
Henk Boenders

De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland, Elandstraat 88a, is ge-
opend: 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

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

Elandkrant

Heeft u iets leuks
of interessants te melden

over uzelf, uw straat, de wijk
of mensen die hier wonen?

Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?

Dat kan via e-mail:
elandkrant@groene-eland.nl

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.
Digitale foto´s gemaakt

in het Zeeheldenkwartier
zijn ook welkom!

2

ColofonColofon

Door rioleringswerkzaamheden is de Waldeck Pyrmontkade, tus-
sen het Stadhoudersplantsoen en de Laan van Meerdervoort, ge-
sloten van 7 januari tot 1 juni 2013.

Het werk bestaat uit 3 delen.
- Van 7 januari tot 1 april wordt er gewerkt aan het deel tussen de

Groot Hertoginnelaan  en de Laan van Meerdervoort.
- Van 1 april tot 1 juni 2013 wordt er gewerkt aan het deel tussen de

Groot Hertoginnelaan en het Stadhoudersplantsoen. Het verkeer
wordt omgeleid via de President Kennedylaan en de Conradkade.

Fietsers kunnen tijdens alle werkzaamheden langs het werk fietsen.

Rioleringswerkzaamheden
Waldeck Pyrmontkade

In Memoriam

Bestuur De Groene Eland

Nu de werkzaamheden aan de kademuur van de Veenkade, tussen
de Hemsterhuisstraat en de Waldeck Pyrmontkade, vrijwel zijn af-
gerond, kunnen er nieuwe bomen worden geplaatst.

De gemeente liet vorig jaar weten dat er 22 kleinbladige linde (Tilia
Cordata ‘Greenspire’) met een stamomtrek van 60-70 cm zullen wor-
den geplaatst. Dat gaat alleen niet meer dit jaar gebeuren maar ‘voor
april 2013’. Ook zullen de bomen iets kleiner zijn, namelijk met een
stamomtrek van 50-60 centimeter. Dit is omdat de kluit anders te
groot is en dan in contact komt met het grondwater, waardoor de
bomen op den duur dood zouden gaan.

Denkt u ook wel eens, wat heb ik toch nog veel uren op mijn
bezoekerpas voor het parkeren. Of komt u wel eens uren tekort?
Het teveel aan uren vervalt telkens aan het einde van het jaar. Zou
het daarom niet mooi zijn als we het totaal aantal uren dat beschik-
baar is in een straat of in onze wijk, wat meer zouden kunnen verde-
len naar behoefte.

De een heeft een grote familie en de ander een kleine.
Dat kan verschil uitmaken in bezoek met verjaarda-
gen bijvoorbeeld. De een heeft veel hulp nodig aan
huis en die komen soms met de auto en de ander
heeft dat niet, ook dat maakt verschil.

De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer heeft het plan
opgevat om te bekijken of het mogelijk is een data-
bank op te richten om zo het teveel aan bezoekersuren ter beschik-
king te kunnen stellen aan mensen die door omstandigheden een
tekort hebben. Wij horen graag van u wat u hier van vindt en welke sug-
gesties u heeft. Stuur uw mail naar  zeeheldenparkeren@gmail.com.
Laurens Schrijnen en Henk Boenders

Iedereen die al wat langer in het
Zeeheldenkwartier woont, kent
natuurlijk Jan van der Helm. Jan
is geboren en getogen op de Veen-
kade. Bevoorraad vanuit de winkel
op de hoek van de Veenkade en de
Helmersstraat heeft Jan, tot ongeveer
15 jaar terug, met  zijn busje vol kruide-
nierswaren zijn klanten thuis de boodschap-
pen bezorgd. Ook de Groene Eland was een trouwe klant.

Jan deed ook altijd mee als er weer iets ‘tegen de gemeente’
was, zoals bijvoorbeeld het kappen van de bomen op zijn Veen-
kade. Maar ook over de bouw van de ‘Onderwatergarage’ kon hij
zich danig opwinden en klom dan meteen weer in de pen, al die
miljoenen…

Ons medeleven gaat uit naar ‘tante Lenie’.
Jan is niet meer, hij ruste in vrede.

Jan van der Helm
1 mei 1945 - 8 november 2012

De wijkwinkel van
bewonersorganisatie

De Groene Eland
is gesloten van
24 december

t/m
4 januari

2013

Even voorstellen
Sinds 2007 ben ik met een kleine onderbreking een enthousiaste
bewoner van het Zeeheldenkwartier. Ik heb altijd oog voor de omge-
ving gehad, wat kan er nog beter als het gaat om veiligheid in het
verkeer, leefbaarheid van de woonomgeving, vuilnis op straat, hon-
denpoep op de stoep. Na een tijd in het buitenland ben ik dit jaar in
augustus weer in de Zeeheldenkwartier komen wonen.

Mijn ideeën en dagelijkse kleine
ergernissen wilde ik omzetten in
iets tastbaars. Deelname aan het
bestuur van De Groene Eland lijkt
me een hele mooie manier om
iets voor de wijk te betekenen,
en mijn eigen woonomgeving te
verbeteren.

Inmiddels ben ik toegetreden tot
het bestuur van De Groene
Eland. Daarnaast ben ik deelne-
mer van de Werkgroep Leefbaar-
heid en Verkeer, en van een
Werkgroep in oprichting: Horeca
en Handhaving. Binnenkort kunt
u daar meer over horen!
Janet van de Bunt

Nieuw bestuurslid De Groene Eland

Janet van de Bunt

Nieuwe bomen
Veenkade komen later

In deze Elandkrant staat een artikel van de Gemeente over de route
van een gratis bus 17. Onthoudt bij het lezen dat u recht heeft op
een OV-halte binnen een loopafstand van 500 meter. Korte tijdelijke
ongemakken daargelaten. Op afstand meten.nl of Google Maps kunt
u berekenen hoe ver het lopen is naar een halte.

Tijdens het zg. “burenoverleg VAB Noordwal/Veenkade” is door de
Gemeente gezegd dat het busje bedoeld is voor mensen die slecht
ter been zijn en het géén vervanging is voor de weggevallen tram 17 in
ons Zeeheldenkwartier. Deze mensen moeten echter na 20.00 uur en
op zondag toch weer héél ver lopen.

Wat in het artikel niet genoemd wordt is de frequentie. Gezien de
(magere) route die het 8-persoons busje rijdt zal die de alternatieve
haltes om de 15 minuten aandoen en dus op werkdagen geheel niet
aansluiten op de frequentie van de overstaphaltes. Het aantal in- en
uitstappers op de vervallen haltes Gravestraat t/m Van Speijkstraat is
zo’n 10.000. Het aantal hotelgasten die van de stations komen en van
die haltes in het hoogseizoen gebruik maken, doet dit aantal nog
eens flink toenemen. Vandaar dus de alternatieve busroute, die we in
de vorige krant geopperd hebben.

Het busje is de verant-
woordelijkheid van de Ge-
meente. HTM en Haag-
landen hebben hierin
slechts een adviserende
rol. Wethouder Peter Smit
gaat hier over. Maar wet-
houder Smit heeft niet
overlegd met de wijken
die het aangaat, noch
met bewonersorganisa-
ties noch met de getrof-
fen ondernemers.

U wordt nú voor het blok
gezet, terwijl de proble-
matiek al bijna twee jaar speelt. Het gevaar van deze manoeuvre is
ook, dat als je nu een jaar lang zonder tram kunt, je dat ook wel voor
altijd kan. Wilt u reageren, mail dan naar p.w.m.smit@denhaag.nl en
stuur een cc. naar secretariaat@groene-eland.nl.

door Henk Boenders

Ondanks busje, toch
nog héél ver lopen

Vuurwerk en kerstbomen
opgeruimd? St(r)aat netjes!
Doe mee en win! Help mee om kerstbomen en
vuurwerkresten op te ruimen en krijg een beloning!

Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij een
van de inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje met een unieke
code. Met de gespaarde punten kunt u leuke beloningen krijgen.
Hebt u een ‘gouden code’ gekregen?
Dan heeft u 1 van de hoofdprijzen gewonnen!

In het Zeeheldenkwartier kunt u zakken vuurwerkafval en kerstbo-
men inleveren op het Prins Hendrikplein op 28 december 2012
én van 2 t/m 5 januari 2013, tussen 12.00 en 16.00 uur.
Meer informatie op www.crownies.nl.

Contact met de wijkagenten van Zeeheldenkwartier?
Dat kan ook per e-mail:
wijkagenten.karnebeek@haaglanden.politie.nl

Parkeren
met bezoekerspas

Het is belangrijk dat er voor Oud en Nieuw geen rommel
op straat ligt dat in brand gestoken kan worden.
Meld troep aan de gemeente via telefoonnummer 14 070.
Op 31 december bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.
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Elandkrant

Het is als Groene Eland, de Bewoners Organisatie van het zeeheldenkwartier soms
niet makkelijk. We zijn geconfronteerd met het feit dat we alleen subsidie krijgen
voor projecten die de gemeente goedkeurt. Dat zou in principe niet erg hoeven te zijn
maar onze projecten worden beoordeeld op een plan dat, door een extern bureau, is
vastgesteld en voornamelijk gericht is op ‘samenlevingsopbouw’. Natuurlijk wil  De
Groene Eland daar een steentje aan bijdragen maar onze primaire doelstelling is om
de inwoners van onze buurt te vertegenwoordigen en om de leefbaarheid in onze
buurt te verbeteren.  De Groene Eland weigert om een organisatie te worden die een
verlengstuk is van de gemeente.

Om een simpel, doch ernstig, voorbeeld te noe-
men heeft de gemeente besloten dat burger-
initiatieven gehonoreerd moeten worden. Als De
Groene Eland zijn we hier natuurlijk voorstander
van. Echter omdat de gemeente geen subsidie
aan een particulier mag verstrekken dient De
Groene Eland deze subsidiestroom te faciliteren.
Op zich is dat natuurlijk geen probleem maar de
gemeente eist van ons dat wij ook de controle doen
of de verstrekte subsidie juist was. Hiervoor ver-
wacht de gemeente dat we de bonnetjes controle-
ren van de subsidie-aanvrager. Dit gaat het be-
stuur van De Groene Eland te ver, we zijn best be-
reid om namens de gemeente als doorgeefluik te
fungeren maar  om namens de gemeente als con-
trolerende instantie op te treden gaat ons wat ver.
Ten eerste zijn al onze medewerkers vrijwilligers
en dan is het raar dat wij het werk van de gemeente
kosteloos moeten uitvoeren. Ten tweede, wat wij
erg vervelend vinden, is dat bewoners bij ons ko-
men reclameren, als er onduidelijkheden zijn,  ter-
wijl wij dan het gemeentelijkbeleid uitvoeren. De
Groene Eland heeft daarom besloten om de ge-
meente hiermee niet meer te faciliteren.

Wat wel goed is van de gemeentelijk plannen is dat we nu gedwongen worden om na te
denken over  het bestaansrecht van De Groene Eland.  Als bestuur hebben we gecon-
cludeerd dat we als De Groene Eland wat ingeslapen waren  en dat we onze doelgroep,
de bewoners van het Zeeheldenkwartier, te weinig bereiken.

Voor 2013 heeft De Groene Eland dan ook op de agenda staan om de bewoners van het
Zeeheldenkwartier mee te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Dat kunnen wij
helaas niet als bestuur zelf doen maar daar hebben we uw hulp hard bij nodig,  Als u
ideeën hebt of de wijk een warm hart toedraagt meldt u dan bij de Groene  Eland, want
dan alleen zijn we een serieuze gesprekspartner richting de gemeente.

Afgelopen jaar hebben we de volgende zaken gerealiseerd
De administratie en winkel wordt nu volledig door vrijwilligers gerund waardoor we als
De Groene Eland binnen onze financiële mogelijkheden blijven.  Ik wil hierbij de betrok-
ken vrijwilligers hartelijk bedanken want zonder hen was De Groene Eland, financieel
ten onder gegaan.

De leegstand van de winkels wordt actief
aangepakt. Er zijn veel nieuwe winkels bij-
gekomen waaronder Smokeys Prins Hen-
drikstraat 146, Relaties & Co Prins Hen-
drikstraat 124, Klink en Engelbrecht Prins
Hendrikstraat 60, Curry en Cocos Prins
Hendrikstraat 83 en Het gouden konijn
Prins Hendrikstraat 96. Deze nieuwe za-
ken doen recht aan de slogan “Zeehelden
kwartier voor speciale zaken”, waarmee
de nadruk wordt gelegd op de in deze wijk
veel voorkomende unieke kleine bedrijven,
die door hun specialistisch aanbod zelfs
regionaal of landelijk vermaard zijn en veel
klanten naar de wijk trekken.

In combinatie met een keur aan horeca-
gelegenheden waar vrijwel elk land ter
wereld lijkt vertegenwoordigd, vormt het
Zeeheldenkwartier een aantrekkelijke wijk
voor consumenten die meer zoeken dan
alleen hun dagelijkse boodschappen en dat
maakt het Zeeheldenkwartier speciaal.

Bewonersorganisatie De Groene Eland

Terugblik 2012, vooruitkijken naar 2013
Het historisch boek is bijna af en naar verwachting moet dit in
de loop van 2013 beschikbaar komen, Ik moet zeggen dat ik me
hier op verheug want nog nooit is er een boek over de rijke ge-
schiedenis van het Zeeheldenkwartier uitgebracht.

In 2011 is het fantastische initiatief ontstaan voor het vestigen van de Zeeheldentuin op
het braakliggende terrein aan de Tasmanstraat. Binnen de kortste keren waren er dui-
zenden handtekeningen van bewoners die dit plan ondersteunen. Natuurlijk was De

Groene Eland hierbij betrokken en zijn we onge-
looflijk blij met het resultaat dat de stichting Zee-
heldentuin heeft bereikt. Dit soort initiatieven en
het enthousiasme wat daarmee gepaard gaat is
wat mij betreft een voorbeeld voor onze wijk.  Als je
graag iets wilt en je ben bereid hier je best voor te
doen dan is alles mogelijk.

We hebben volop geprotesteerd tegen het plan
van de Volautomatische Autoberging (VAB) tussen
de Noordwal en de Veenkade, helaas heeft dat
niet mogen baten. Samen met de ondernemers
van onze wijk willen we ons in 2013 inzetten dat
we in ieder geval een goed alternatief voor de tram-
verbinding (lijn 17) blijven behouden.

Vanuit ons nieuwe bestuurslid, Janet van de Bunt,
wordt er weer een nieuwe werkgroep ‘Horeca en
Handhaving’ gestart omdat we als wijk met een
aantal verkeerde en overlast zorgende horecage-
legenheden, geconfronteerd blijven. Ik hoop u de
eerste resultaten van deze werkgroep in 2013 te
kunnen melden.

Ook dit jaar hebben we weer een zeer succesvol
politiek debat gehouden, dat willen we in 2013
weer doen. Bewoners kunnen hierbij direct met

politici uit de gemeenteraad spreken, vragen stellen en in discussie gaan. Hierbij bleek
dat niet alle politici hun beloften zijn nagekomen die ze in 2011 hebben gedaan. Aange-
zien 2013 geen verkiezingsjaar is, hoopt. De Groene Eland dat zowel de politici als de
inwoners van onze wijk toch weer in groten getale aanwezig zullen zijn.

Daarnaast is er weer een zeer succesvol Zeeheldenfestival geweest. Er zijn diverse
straatfeesten georganiseerd. De Elandkrant is weer regelmatig uitgekomen en heeft u
over de laatste ontwikkelingen geïnformeerd.

De werkgroepen, zoals die van leefbaarheid en verkeer hebben diverse kleine en grote
initiatieven genomen waar de bewoners van het Zeeheldenkwartier gezamenlijk profijt
van hebben. Nemen we deel in diverse, door de overheid geïnitieerde, overleggen om
de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. Kortom De Groene Eland is zeer
actief geweest in 2012 en dat zullen we blijven in 2013.

Ludo Geukers, voorzitter bewonersorganisatie De Groene Eland.

Op 28 maart plantte wethouder Marjolein de Jong samen met Annelies Breedveld,
voorzitter van Vereniging de Zeeheldentuin, en Bart Moesbergen, directeur Stra-
tegie & Vastgoed van Haag Wonen, de eerste boom in de Zeeheldentuin.

BIZ Zeeheldenkwartier van 2012 naar 2013
In 2012 is de BIZ Zeeheldenkwartier ver-
eniging opgericht voor en door alle on-
dernemers in de Prins Hendrikstraat,
Prins Hendrikplein, Zoutmanstraat, Piet
Heinstraat en Piet Heinplein. Alle onder-
nemers betalen een bijdrage voor activi-
teiten. Een greep uit de activiteiten van
2012: twee Home Made markten, twee
Pure Markten, De Muiterij, Sinterklaas-
intocht, feestverlichting, bloembakken,
advertenties in de Posthoorn, algemene
ledenvergadering, interne nieuwsbrieven
en de ondernemersnetwerkborrel.

Dank zij de bijdrage van deze ondernemers
is het mogelijk om in deze moeilijke eco-
nomische tijden nog leuke evenementen
te organiseren, waarbij niet ongenoemd
mag worden dat bij de laatste Home Made
Market ruim 20.000 passanten waren.

Op de eerste Algemene Ledenvergadering
van 4 september j.l. waren een aanzienlijk
aantal leden aanwezig. De brainstorm-
sessie leverde veel informatie op om het
winkelgebied in de toekomst te kunnen
verbeteren.

Het BIZ bestuur overlegt op regelmatige
basis met bewonersorganisatie De Groe-
ne Eland, met de projectleider van het Plan
van Aanpak, het stadsdeel centrum en heeft
een halfjaarlijks overleg met de wethouder
Kool van Economische Zaken. De bestuur-
lijke overleggen geschieden met de win-
kelstraatmanager op 2-wekelijkse basis.
Deze overleggen werpen vrucht af. Het is
zichtbaar schoner en veiliger in de wijk.

Plannen van de BIZ voor het nieuwe jaar
zijn uitvoering van delen van het plan van
aanpak waaronder de weekmarkt, promo-
tieplan, fotoproject, nieuwe website en ver-
beteren van de aantrekkingskracht van de
winkels door gezamenlijk inzet. Op het pro-
gramma van 2013 staan 6 tot 8 te organi-
seren evenementen.

Het Zeeheldenkwartier krijgt een extra uit-
daging vanwege de uit dienst name van
tramlijn 17 vanaf 6 januari 2013 voor 10
maanden. De pendelbus verzorgt de ver-
binding met tram 1, 3 en bus 24.

In april en september was er een Home Made
Market in de Prins Hendrikstraat, met traditie-
getrouw de zweefmolen op het Prins Hendrikplein.

Volg de Elandkrant
op Twitter
voor het laatste
wijknieuws!

www.twitter.com/elandkrant

Met je telefoon
een kijkje in de
Tempel nemen
Met de nieuwe app ‘UAR’ voor I-phone
en Androidtoestellen kan men tijdens het
voorbijlopen van de Tempel, Prins Hen-
drikstraat 39, een kijkje binnen nemen.
UAR, de mobiele architectuurapplicatie
geeft aan de hand van tekst, beeld, ar-
chiefmateriaal en film, op een iPhone of
een Google Android-toestel informatie
over de gebouwde omgeving.

In de Tempel is de afdeling archeologie
van de gemeente Den Haag gehuisvest.
Naast kantoorruimtes is er een presen-
tatiezaal waar o.a. lessen worden gege-
ven voor Haagse basisscholen en lezin-
gen voor publiek. Op de begane grond zit
het restauratie-atelier waar ook de opge-
graven vondsten worden verwerkt. In de
oude bankkluis in de kelder liggen de
mooiste vondsten. Op de eerste etage zijn
kantoren en een bibliotheek. Het pand
is alleen toegankelijk voor publiek op open
dagen en bijzondere gelegenheden. Maar
nu dus ook via je telefoon.
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Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Laura & Simon.

Status: dochter & vader.

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
Simon 25 jaar. Laura 18 jaar.

Beroep Simon:
Leraar Haagse Hogeschool;
componist van klassieke muziek.

Beroep Laura:
Student internationaal recht.

Passie Simon:
“Mensen. Mijn contact met medemen-
sen is noodzakelijk voor mijn levens-
vreugde. Ook muziek is mijn passie.
Het maken van muziek, dat wil zeg-
gen: componeren en piano spelen;
maar ook het beluisteren van muziek,
van middeleeuws tot top 40.”

Passie Laura:
“Schrijven. Taal is trouwens hét middel van contact met andere mensen.” Laura
schreef samen met pa Simon de jeugdroman ‘Copycat’,  in 2011 door uitgeverij
Ploegsma uitgebracht. Ook schrijft ze artikelen voor het juridisch tijdschrift ‘Mr.’,
stukken voor haar studie en, af en toe, in een dagboek. Alle onderwerpen waarover
ze schrijft gaan direct of indirect over rechtvaardigheid. Een motto dat haar aan-
spreekt is: “Het is niet onze schuld dat de wereld is zoals ze is, maar wel onze schuld
als ze zo blijft.”

De werkzaamheden van Simon:
Simon heeft een halve baan als leraar Nederlands aan de Haagse Hogeschool. Hij
heeft veel gecomponeerd, bijvoorbeeld stukken voor het Nederlands Blazers En-
semble en toneelmuziek voor  sprookjesvoorstellingen van Peter van der Linden.
Het componeren heeft hij een periode laten rusten om samen met Laura het 348
pagina’s tellende boek ‘Copycat’ te schrijven. Verpakt in een spannend verhaal gaat
deze jeugdroman (voor de leeftijd 12+) over de strijd voor rechtvaardigheid. Vier
jonge mensen besluiten hun klonen te bevrijden uit een zwaar bewaakte gevange-
nis… Een boek dat veelal in één keer uitgelezen wordt (record 12 uur onafgebroken).

De werkzaamheden van Laura:
Laura is hard bezig met haar studie. In haar vrije tijd schrijft ze aan een tweede boek
met Simon. Hiernaast geeft ze vrijwillig Nederlandse taalles aan een Afghaans jon-
getje en werkt ze mee aan een programma op radio Amsterdam FM over wetenschap.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Fantastische ligging tussen strand, centrum, bioscoop en bos.
2. Gezellige wijk. Fijne winkels, in het bijzonder de kleine supermarktjes als

Hermanos in de Prins Hendrikstraat.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Te weinig groen in de wijk. (Laura)

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het Zee-
heldenkwartier nog fijner te maken?
1. Voor de straten die op de nominatie staan om gesloopt/gerenoveerd te worden:

liever renoveren dan slopen. En hou rekening met de gemiddelde financiële
situatie van de huidige bewoners, zodat ze terug kunnen keren en de gezellige
zeeheldensfeer behouden blijft. (Simon)

2. Meer bloemen en bomen in het Zeeheldenkwartier. (Laura)

Aanraadplek / aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Lekker rondneuzen in de kinderboekhandel ‘Alice in Wonderland’ (Piet Heinstraat).
Uit eten in een van de gezellige buurtrestaurantjes.

Wil je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je Zeehelden-
kwartier-genoten?
Laura: “Ik kan me geen gelukkiger jeugd voorstellen dan die in het Zeehelden-
kwartier.”
Simon: “Mede namens mijn vrouw Anke, harpiste: musici, dit is een heerlijke buurt
om te wonen!”.

De Italiaanse delicatessenzaak en traiteur Italy in de Piet Heinstraat 20, van Fiorella Cristofoli
(links op de foto), vierde in november haar 45-jarige jubileum. Ter ere van het jubileum en om
haar trouwe klantenkring van kookliefhebbers te bedanken bracht Fiorella een boekje met heer-
lijke Italiaanse recepten uit, ‘Un anno in dolce compagnia’. Burgemeester Jozias van Aartsen, zelf
al 30 jaar klant, nam op 10 november het eerste boekje in ontvangst.  www.italydenhaag.nl

Gratis cultureel avondje
uit in het Gemeentemuseum
Woensdagavond 16 januari 2013, van 18.30  tot  21.00 uur is er een gratis toeganke-
lijke avond in het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan 41, voor bewoners van
het Zeeheldenkwartier en het centrum van Den Haag. Een gezellig, cultureel avondje
uit, met een drankje en muziek.

Met bijzondere rondleidingen:
- ondermeer door de grootste collectie Delfts aardewerk ter wereld
- langs de modetentoonstelling Fabulous Fifties, mode uit de jaren ’50, van Chanel en

Dior tot Amerikaanse petticoats
- langs alle hoogtepunten van het museum zoals de Victory Boogie Woogie
- geniet van de topstukken van Vermeer, Rembrandt en Potter van het Mauritshuis
- en de nieuwe kindertour rondom Delfts aardewerk

U kunt gewoon naar het museum aan de  Stadhouderslaan gaan, bus 24 en tram 17
stoppen voor de deur. Voor deze avond heeft u geen sleutelhanger nodig. Als u een
groep van 30 of meer personen heeft, kan een museumbus uw groep ophalen op een
van tevoren afgesproken adres. Belt u dan voor 5 januari 2013 om een afspraak te
maken met Jolanda van Zijl, telefoon: 070 3381185 (ma t/m do), of e-mail naar
jvanzijl@gemeentemuseum.nl.

Natuurlijk kunt u t/m 30 maart het Gemeentemuseum ook nog steeds gratis overdag
bezoeken op vertoon van de speciale sleutelhanger. Deze sleutelhangers zijn gratis
verkrijgbaar bij diverse winkels in de wijk en bij bewonersorganisatie De Groene Eland,
Elandstraat 88a. Meer informatie op www.zeeheldenkwartier.nl.

Harry Biesheuvel heeft het Haagse Zeeheldenkwartier verruild voor een optrekje in
Zeeland. Harry is jarenlang een gewaardeerd voorzitter geweest van De Groene Eland.

Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw is Harry
met zijn toenmalig bestuur bijvoorbeeld actief bezig
geweest met het overleg over de zogenaamde Eik-
puntennota. Het resultaat was een verordening met
een eerlijker verdeling van de gemeentelijke subsi-
die onder de Bewonersoragnisaties.

In diezelfde periode heeft hij het ook voor elkaar ge-
kregen, samen met de bestuursleden Dick Smal en
Henk Boenders, dat er een podium kwam voor het
Zeeheldenfestival, dat er een Handhavingsteam
kwam in het Zeeheldenkwartier, dat na 25 jaar de
eerste van een reeks bomen werd geplant in de
Elandstraat en dat het Buurtbeheerbedrijf Bboz werd
opgericht. Harry was voorzitten van 1987 t/m 2000.

Harry bedankt!

Oud voorzitter Groene Eland
verlaat Zeeheldenkwartier

Harry Biesheuvel

Architectuurcursus over en
in het Zeeheldenkwartier
Door: architectuurhistoricus Marcel Teunissen (1961) heeft 6 jaar HOVO-

architectuurcursussen gegeven aan de Haagse Hogeschool. Na de slui-
ting van HOVO-Den Haag per 1 september 2012, gaat hij door onder de
naam HOVSTAD.

Locatie: Nationaal Schaakgebouw, Van Speijkstraat 1, Den Haag.
Wanneer: maandagochtend 10 - 12:30 uur.
Startdatum: maandag 24 december 2012 (10 lessen) m.u.v. oudejaarsdag.
Kosten: € 230,-- incl. bus excursie. 10% korting bij betaling voor 17 december.

Nieuwe Haagse buurten in de 19e eeuw
Rond 1860 barst Den Haag nagenoeg ‘uit haar voegen’ binnen de singelgrachten. De
volgende decennia groeit de stad expansief. Aan de kustzijde worden op de stevige
zandgronden sjieke woonbuurten en villaparken aangelegd. De buurten voor de laagst
betaalden verrijzen landinwaarts op de zompige veengronden. Na de teleurstellende
poging de Haagse elite te interesseren voor het Oranjeplein, laat de gemeente de
ontwikkeling van de Stationsbuurt en de Schilderswijk over aan particulieren.

Het Zeeheldenkwartier werd destijds een ‘twijfelbuurt’ ge-
noemd. Het was geen arbeidersbuurt, maar evenmin woonde
men er op stand. Dit weerspiegelt zich ook in de houding
van de gemeente: die zorgde wel voor de straataanleg,
maar bemoeide zich niet met de bouw van de wo-
ningen, winkels en bedrijfsruimten.

Informatie bij Marcel Teunissen,
m.m.teunissen@hccnet.nl, telefoon 06-54773779.
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Jonge (zee)helden in 2013
door Alexander Franken

De eerste algemene vergadering voor het komende Zeeheldenfestival zit er al weer
op. Een veel gehoorde vraag: Beginnen jullie nu al? Het evenveel gegeven antwoord:
Ja, bij het organiseren van zo’n buurtfeest waar je gratis van mag genieten komt nog
heel wat kijken.

Zo maken we elk jaar een gedegen planning. Zodat we op tijd beschikken over alles wat
nodig is voor een goed feest. Artiesten, podia, eten, drinken, tenten, kramen, geluid,
licht, programmaboekjes, bezems en EHBO om maar een paar dingen te noemen.

Elk jaar moeten we er opnieuw voor zorgen dat we het Zeeheldenfestival kunnen beta-
len. En dat wordt met de vele bezuinigingen op kunst en cultuur niet makkelijker. Daarom
zijn sponsors, fondsen en subsidies van groot belang. Maar ook de vrijwilligers moeten
niet worden vergeten. Zij zorgen voor een betaalbaar Zeeheldenfestival. En natuurlijk
zorgen zij samen met u voor een grandioze feestelijke sfeer.

Het komende Zeeheldenfestival vindt plaats van woensdag 10 juli t/m zondag 14 juli op
het Prins Hendrikplein. Het thema is ‘Jonge helden’. Wilt u meer informatie over hoe u
kunt sponsoren, optreden of als vrijwilliger kunt helpen? 

Op onze website www.Zeeheldenfestival.nl en via de Elankrant houden we u op de
hoogte van al het nieuws over dit gezellige buurtfeest.

Het Zeeheldenfestival
zoekt artiesten!
Het Zeeheldenfestival geldt al sinds jaar en dag als dé springplank naar wereldwijde
roem. Want ons publiek is zeer divers, dus als je het Zeeheldenfestival voor je wint,
dan ben je een held.
Als jij:
· in de periode van woensdag 10 juli 2013 t/m zondag 14 juli 2013 beschikbaar bent
· zingt, danst, dicht, acteert of in een theatergroep zit
· een band hebt en wil laten zien wat jullie kunnen
· helemaal los gaat bij een enthousiast publiek!

Stuur ons dan vóór 8 maart 2013 een demo en biografie!
Dat kan via de website www.Zeeheldenfestival.nl  of naar: Zeeheldenfestival,
t.a.v. Programmacommissie, Elandstraat 88A, 2513 GV Den Haag.

De sfeer zat er goed in tijdens het Zeeheldenfestival in 2012.

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

Muziek, kunst en warmte in de koude decembermaand

Anna’s Wijsje
Kinderen verfraaien
bankjes Elandplein
met mozaïek 
Een groep van 33 buurtkinderen heeft de zes bankjes op het Elandplein verfraaid met
mozaïektegeltjes. Samen met de kinderen heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bankjes onthuld.

Het werd een feestelijke bijeenkomst. ‘Ik
ben Jetta en ik woon ook in de buurt.’ Zo
stelde de staatssecretaris zich voor aan
de kinderen en ouders die naar het Eland-
plein waren gekomen. ‘Het gaat natuurlijk
vooral om jullie. Dit is jullie plein en jullie
speelplek’, benadrukte de staatssecretaris.

Foto: staatssecretaris Jetta Klijnsma (links)
bewondert een van de bankjes.

‘Met z’n allen voor een mooie wijk zorgen’
Daarna was het tijd om de bankjes te ont-
hullen. ‘Is iedereen er klaar voor? OK, daar
gaan we...’, zo gaf de staatssecretaris het
startschot. Gezamenlijk telden de aanwe-
zigen van 10 tot 1 af, om vervolgens een
wit laken van een prachtig opgeknapte
bank te halen. Zo ging het zes keer op rij.
Op één van de bankjes is de leus ‘I love

Elandplein’ te lezen. Daarna ging de staatssecretaris in gesprek met de kinderen. ‘Vindt
u het leuk?’, luidde een vraag. ‘Nou en of! Ik vind het geweldig. Ik wil jullie er heel erg voor
bedanken dat het hier zo mooi is geworden. We moeten met z’n allen voor een mooie
wijk zorgen’, aldus staatssecretaris Klijnsma. 

Kunstwerken
De kale stenen banken zijn een paar jaar geleden vernield. De gemeente heeft het
mozaïekproject gefinancierd om de bankjes opgefleurd te laten voortbestaan. Het zijn
ware kunstwerken geworden. Het project startte in de zomer onder begeleiding van
JamalOmoussa van Bureau de Brug en mozaïekkunstenaar Christine van Melsen. De
Bonbonkids voerden het uit, geholpen door tien ouders. De gemeente en Haag Wonen
sponsoren de Bonbonkids. De woningcorporatie wil graag samen met andere partijen,
waaronder met name bewoners, werken aan een schone en veilige leefomgeving.De
Bonbonkids maken één keer in de maand pleinen in de wijk schoon en doen andere,
kleine klusjes. Nu hebben ze dus het Elandplein verfraaid. Eerder deden ze al hetzelfde
met het Bonbonplein.

Wegens succes in voorgaande jaren vindt
dit jaar alweer de derde editie van Anna’s
Wijsje plaats! Het Anna Paulownaplein is
het centrale punt van het festival. “De sfeer
en de uitstraling maken het  Anna Paulow-
naplein een uitstekend decor voor Anna’s
Wijsje”, aldus Rene Boonekamp, mede-
organisator van het festival.

Op zondag 23 december 2012 zal er vanaf
17.00, te midden van muziek en vuurkor-
ven, stamppot, erwtensoep en glühwein
op het plein te verkrijgen zijn. Om 19.00
uur vertrekken er routes vanaf het Anna
Paulownaplein naar bijzondere en verras-
sende locaties in de buurt. Hier is muziek
en kunst geprogrammeerd. Tussen 22.00
en 23.00 zal er nog een jamsessie onder
de bomen van het plein plaatsvinden,
waarna de eindoptredens en de afterparty
zich naar een nog nader te bepalen locatie
zullen verplaatsen.

Er zijn al veel artiesten en locaties bekend,
maar nog enkele plekken niet vergeven.
Dus weet je een unieke locatie, vindt je het

leuk om mee te doen, of zou je het initiatief
willen sponsoren neem dan contact op
met de organisatie via:
rene@stichtingtreehouse.nl

Het evenement draait om avontuur, gezel-
ligheid en muziek op een karakteristiek
plein en in verassende locaties. Kaarten a
€ 10,-- voor de routes zijn verkrijgbaar in
de voorverkoop en op de avond zelf bij Res-
taurant Room, Anna Paulownaplein 16.

foto: Karym Ahmed

Haags
Kinderatelier

Toveren met licht
Een nostalgisch middagje uit
voor de hele familie.

Onderga de betovering die uitgaat van de
intimiteit van een verduisterde zaal, vertel-
lingen met levende muziek en projectie van
antieke platen met behulp van een Hughes
Biunial Toverlantaarn uit ca. 1860. Zange-
res Nora Tours en pianiste/componiste
Renée Perry zorgen voor deze betovering,
in de sfeervolle zaal Podium Vocale aan
de Laan van Meerdervoort 32.

Er zijn voorstellingen op zondag 24 decem-
ber en op 6 en 20 januari, aanvang 16.00
uur. Meer informatie: www.podiumvocale.nl
of via telefoon 070-3451423.

In december en de kerstvakantie worden
in Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat
153a, diverse workshops gegeven voor
kinderen van 2 t/m 14 jaar.

Stichting Haags Kinderatelier heeft als
doel zoveel mogelijk Haagse kinderen en
jongeren, in de leeftijd van 2 tot 19 jaar,
actief en persoonlijk in aanraking te bren-
gen met beeldende kunst, architectuur en
beeldtaal van andere culturen.

Programma en meer Informatie op de
website www.haagskinderatelier.nl

Onder leiding van Jetta Klijnsma telden de aanwezigen gezamenlijk af, om vervolgens een wit
laken van een prachtig opgeknapte bank te halen.
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Deze pagina is samengesteld door
Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-424 81 15  en
Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

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 Heldenhoek

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 wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.30 tot 10.30 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.
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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

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

Handwerken 55+ Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Kosten: gratis

Tekenen en Maandag van 14.00 - 16.00 uur
schilderen Kosten: € 15,- per maand
Yoga Maandag van 9.30 - 10.30 uur

Kosten: € 10.- per maand

Sjoelen Woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur. Kosten: gratis

In De Heldenhoek
 dinsdagmiddag

18 december
Aanvang 13.30 uur

Yoga

Activiteiten 2012 - 2013

Wijkbus
Stap-In
De wijkbus is er voor oudere en
mindervaliden die niet of moei-
lijk van het openbaar vervoer ge-
bruik kunnen maken en geen
eigen vervoer hebben.

Met de wijkbus kunt u vervoerd
worden naar de ziekenhuizen Bro-
novo, Rode Kruis en Westeinde,
huisarts, pedicure, winkels, enz.

De bus is beschikbaar van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. Tenminste een dag van te vo-
ren aanmelden via tel. 3520416
tussen 9.00 en 10.00 uur. Abon-
nement voor 3 maanden: € 18,-

De Telefooncircel

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.

Wil jij graag knutselen, sporten of
misschien wel een leuk spelletje doen?
Kom dan naar de woensdagmiddaginstuif
bij ‘t Anker.

Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar  - Kosten: € 0,50.

‘t  Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119, telefoon 4248296.

Instuif bij ‘t Anker

Kunt u wat hulp gebruiken van
een buurvrouw of buurman?

Of wilt u zélf graag iemand in de
buurt een handje helpen?

Kom of bel naar de I-shop in De
Heldenhoek, Elandstraat 88, voor
meer informatie.

Geopend: maandag- en woens-
dagochtend van 9.00 -12.00 uur.
Telefoon 070 - 424 8115.

De i-Shop is de plaats waar u welkom bent voor informatie en ad-
vies over alles wat u bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn,
zorg, werk, inkomen en ontspanning.

Informatie
Bij de i-Shop in De Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-4248115,
kunt u op maandag- en woensdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur,
terecht voor gratis en onafhankelijke informatie en adviezen over:
• Wonen: woonpas / huurtoeslag / aanpassing van de woning / woon-

omgeving.
• Welzijn: cursussen / opvoeding / boodschappendienst / taxibus.
• Zorg: thuiszorg / aanvragen voorzieningen / zorgtoeslag / zieken-

huis.
• Inkomen: belasting / ooievaarspas / schoolkosten / kwijtschelding.
• Werk: sollicitatie / vrijwilligerswerk / arbeidsconflict / vakbond.
• Ontspanning: sportclubs / cultuuractiviteiten / betaalbare uitjes /

bewegen voor ouderen.

Door verwijzen
De medewerkers wijzen u de goede weg met objectieve informatie.
Waar nodig helpen zij u verder naar andere hulpverleners of instellin-
gen, zoals Sociaal Raadslieden, Gemeentelijke Kredietbank, Haags
Startpunt Nieuwkomers, maatschappelijk werk, jeugdzorg, etc.
Alle hulp is gratis!

De I-Shops zijn een initiatief van de gezamenlijke welzijnsorganisaties in
Den Haag en de gemeente. Ze maken deel uit van het netwerk voor
informatie en advies van de gemeente Den Haag.

Fijne feestdagen
en de beste
wensen
voor 2013

Medewerkers
De Heldenhoek

‘Oude Vrienden’
‘Oude Vrienden’ onderneemt verschillende activiteiten, zoals een
bos- of strandwandeling, zwemmen, museum-
bezoek, een spelletjesochtend, knutselochtend,
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 12.00 uur van harte welkom in De
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 4248115.
Els de Bruijn is hiervoor de contactpersoon. Voor
deelname wordt geen contributie gevraagd.

De Telefooncirkel is er voor oudere wijkbewo-
ners die alleen wonen, of moeilijk de deur
uitkomen. De deelnemers aan de Telefoon-
cirkel  bellen elkaar in een afgesproken volg-
orde. De Telefooncirkel wordt iedere och-
tend gestart door een vrijwillige medewer-
ker tussen 9.00 en 9.30 uur. De laatste deel-
nemer 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 con-
tact opnemen met de coördinator mevr. Pia Jansen, tel. 350 70 58 of
Matthias Wenzel, consulent Ouderenwerk St. Zebra, Elandstraat 88,
telefoon 4248127.

Voorleesexpresss
zoekt voorlezers!
De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen wekelijks thuis
worden voorgelezen door vrijwilligers. Heb jij affiniteit met kinde-
ren en ben je enthousiast over boeken en (voor) lezen? Heb je inte-
resse in mensen met een andere achtergrond en spreek je vloeiend
Nederlands? Meld je dan aan!

Wat doet de Voorlezer?
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen die opgroeien met
een taalachterstand. Je leest twintig keer voor bij het gezin thuis, op
een vaste avond en tijd. Als voorlezer laat je ouders en kinderen lang-
zaam wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen. Met het
gezin kijk je hoe je het voorlezen het beste past in hun thuissituatie. Je
wordt daarbij intensief begeleidt door een coördinator. De
VoorleesExpress is zowel voor gezinnen als voorlezers een bijzon-
dere en leerzame ervaring!

Goed om te weten
· het project start twee keer per jaar: In september en januari
· Je werkt als voorlezer vrijwilliger
· Je kunt gedurende het project rekenen op intensieve begeleiding
· Het voorlezen, incl. bibliotheekbezoek en evaluatie, kost gemiddeld

2,5 uur per week.
· Het voorlezen en de voorlezerbijeenkomst vinden plaatst in de avonduren.

Spreekt jou dit aan en wil en kan jij 20 weken lang vanaf februari 2013
op een vast tijdstip bij een gezin thuis voorlezen, neem dan contact op
met  Annelies de Hoog,  projectcoördinator VoorleesExpress Den Haag,
telefoon: 0643395281, e-mail: a.de.hoog@zebrawelzijn.nl. Aanwezig
op: maandag tot en met woensdag.

Levensverhalen schrijven
Altijd al uw eigen levensverhaal op papier willen zetten? Zebra
Welzijn organiseert vanaf begin januari wederom een cursus
‘Schrijf u eigen levensverhaal’, in De Heldenhoek, Elandstraat
88. Het gaat om acht bijeenkomsten van twee uur. Eén keer in de
2 weken.

Meer weten? Bel of mail: Annemiek Treep: 06 - 27 25 09 05,
annemiektreep@hotmail.com.


