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Tijd voor het
Zeeheldenfestival!
Het is bijna zover… vanaf woensdagmiddag 27 juni tot en met zondagochtend 1 juli is
het weer Zeeheldenfestival!!! De 32e editie alweer van het grootste en gezelligste
buurtfeestje van Den Haag en omstreken, op het Prins Hendrikplein want niet zomaar
in onze wijk… zo’n 160 vrijwilligers uit de buurt e.o. verzorgen de organisatie en
uitvoering. Daar mogen we best trots en zuinig op zijn, toch? En dit festival is gratis en
voor iedereen toegankelijk, ondanks de financieel barre tijden. Bij deze dus ook heel
veel dank aan alle fondsen en sponsors van binnen en buiten de wijk!
De organisatie heeft weer een zeer afwisselend programma weten samen te stellen met plaats voor jong talent, onbekende
en gevestigde namen. Maar liefst vijf dagen vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, lekker eten en drinken. Met op
zaterdag bovendien een grote informatieen rommelmarkt.

Zeeheldenfestival
zoekt enthousiaste
vrijwilligers!
De vrijwilligers zijn er helemaal klaar
voor om er ook dit jaar weer een groot
feest van te maken. En we zijn op zoek
naar enthousiaste mensen die mee
willen doen aan de organisatie van het
volgende festival, in 2013 dus.
Hulp tijdens het festival is ook altijd
welkom, maar nu is vooral versterking
nodig van de commissies (programma, publiciteit, financiën, facilitair) die
het voorbereidende werk doen.
Zin in? Of wil je er eerst meer informatie over krijgen? We komen graag met
je in gesprek!
Tijdens het festival liggen speciale
aanmeldformulieren bij de kraam van
De Groene Eland. Buiten de festivalperiode kan je contact opnemen via telefoonnummer 070 356 04 10 (De
Groene Eland, op werkdagen in de
ochtenduren) of e-mailen naar
info@zeeheldenfestival.nl.

Informatiebijeenkomst
herinrichting Carnegieplein
Dinsdag 26 juni van 19.30 tot 21.00 uur in
de Soefikerk, Anna Paulownastraat 78.
Het herinrichtingsplan is in aansluiting op
de herinrichting van de Anna Paulownastraat vanwege de herhuisvesting van de
Franse Ambassade in deze straat.
Graag van tevoren aanmelden via:
info-internationalezone@denhaag.nl

Op 27 juni start het festival om 12.00 uur
met optredens van leerlingen van de basisscholen in de wijk. De officiële opening
wordt die dag om 18.00 uur verricht door
wethouder Marjolein de Jong (van o.a.
Cultuur en stadsdeel Centrum) en voorzitter Ludo Geukers van bewonersorganisatie De Groene Eland. Een greep uit de
muzikale optredens; rockabilly, ska, rock
e.o., reggae, pop, wereldmuziek, Rondje
Doe Maar, hiphop, klezmer, een Surinaamse feestband en gouwe ouwe hits in
een modern jasje. Als altijd hebben we ook
veel leuks in petto voor de jonge Zeeheldjes; kinderen kunnen genieten van
onder meer poppentheater, een verhalenverteller, goochelaar en workshops van het
Haags Kinderatelier en van de gemeentelijke afdeling Archeologie. Iets oudere
jeugd kan zich ook op de zaterdagmiddag
helemaal uitleven tijdens de roadshow
Haag Wonen You! Maar het festival is er
voor jong, oud en alles daartussen; op
zondag wordt het afgesloten met het inmiddels vermaarde ontbijt met klassieke
muziek. Dit jaar komen studenten van het
Koninklijk Conservatorium composities
van o.a. Bach, Haydn, Danzi en Mengal ten
gehore brengen.
Heb je het programmaboekje niet in de
brievenbus gekregen? Het programma
staat ook in deze Elandkrant op pagina 4
en op www.zeeheldenfestival.nl.
W e vinden het trouwens heel leuk als je
foto’s en filmpjes van het festival wilt delen; zet ze op Picasa, Flickr, YouTube en
stuur een mail met duidelijke vermelding
van je naam en link naar ons, dan linken
wij zo snel mogelijk door vanaf onze website www.zeeheldenfestival.nl.

Nieuw bezoekerscentrum en rondleidingen Vredespaleis
Op 30 mei is het nieuwe Poortgebouw van het Vredespaleis officieel geopend. Het
Poortgebouw, een ontwerp van architect Michael Wilford, dient als toegangspoort
tot het Vredespaleis, waar o.a. de veiligheidscontrole op personen en voertuigen
plaatsvindt. Tevens doet dit gebouw dienst als bezoekerscentrum.
In het bezoekerscentrum krijgen bezoekers in ca. 45 minuten door middel van een
tentoonstelling en een film informatie over het Vredespaleis en de instellingen die hierin
zijn gevestigd: het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, de
Haagse Academie voor Internationaal Recht
en de Bibliotheek van het Vredespaleis.
Het bezoekerscentrum is dagelijks, behalve op maandag, van 10 tot 17 uur geopend. De toegang is gratis.
Rondleidingen in het weekend
Vanaf juni kunt u, uitsluitend in het weekend, vanuit het bezoekerscentrum deelnemen aan een rondleiding door het Vredespaleis en haar rechtszalen.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de voorzitter
De zomer staat voor de deur en bij ons in het Zeeheldenkwartier begint dat natuurlijk
met ons geliefde Zeeheldenfestival. Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich in om ook
dit jaar er weer een spetterende feest van te maken. Ik hoop dat we dan lekker weer
hebben en dat het een groot succes wordt.
Daarnaast mogen we ons deze zomer
natuurlijk opmaken voor het EK voetbal,
de Olympische Spelen en niet te vergeten
de opmars naar de verkiezingsstrijd voor
de tweede kamer. Het belooft zo een leuke
en spannende zomer te worden.

die wij kregen op het secretariaat is komen te vervallen. Op dit moment wordt het
secretariaat bemand door 2 vrijwilligers.
Hierbij zouden we best wat hulp kunnen
gebruiken. Als u hierin interesse hebt bent
u van harte welkom.

Van de week kreeg ik het boekje onder
ogen dat de bewoners van de 2 de Riemerstraat hebben gemaakt voor nieuwe
bewoners in hun straat. W at een geweldig
en leuk initiatief. Ook werd bekend dat in
het pand op de hoek van de Laan van
Meerdervoort en de Tasmanstraat een
zorghotel gevestigd gaat worden. Wat mij
betreft een goede bestemming voor dit
mooie gebouw.

Tot slot wens ik u een leuke zomer en eventueel een fijne vakantie toe.

Afgelopen maand is het duidelijk geworden dat De Groene Eland vanwege de bezuinigingen de broekriem strak moet aanhalen. Dit betekent dat de ondersteuning

Ludo Geukers,
voorzitter De Groene Eland.

In deze krant o.a.
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Heeft u last van huiszwam?
Doe mee met de prijsvraag
van de Zeeheldentuin en
win een zeezeiltocht!
Oprichting Buurtpreventieteam

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

Kinderatelier
Villa Des Roses
in de zomervakantie
In de eerste week van de zomervakantie kunnen kinderen vanaf 7
jaar in Villa Des Roses knutselen, tekenen en schilderen naar aanleiding van ´Erik of Het klein insectenboek´. Bij mooi weer werken
we in de tuin. We tekenen en schilderen wat we zowel in de filmfragmenten van ´Erik´ als in de tuin zien en vinden. Je kunt een schilderij
maken, maar ook een insect knutselen of een pop-up maken.

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

Tijdens deze introductieworkshops kun je je opgeven voor een cursus na de zomervakantie. In deze cursus van vijf weken op de vrijdagmiddagen gaan we uitgebreider met het verhaal Erik of Het klein
insectenboek aan de slag.
De introductiedagen zijn op woensdag en vrijdag 11 en 13 juli van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Groepsgrootte per
dagdeel max. zes. Kosten 7 euro per dagdeel. Aanmelden kan per email kinderateliervilladesroses@hotmail.com of bel 06 40707603.
Kinderatelier Villa Des Roses, Bazarstraat 50, 2518 AK, Den Haag.
Even binnenlopen en je aanmelden kan ook. Tot dan!

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.

Leefbaarheid & Verkeer
Regelmatig houdt De Groene Eland zich bezig met de leefbaarheid
en het verkeer in het Zeeheldenkwartier. Met name worden deze
onderwerpen besproken op de vergaderingen van de werkgroep
L&V en tijdens het “wijkschouwen”. Hierbij wordt de leefomgeving
onderworpen aan een organoleptisch onderzoek, waaraan ook
ambtenaren deelnemen. Zij moeten immers gehoor geven aan artikel 21 van onze Grondwet dat zegt “De zorg van de overheid is
gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu”. De bevindingen uit zo’n onderzoek,
worden genoteerd en de gesignaleerde problemen zullen worden
opgelost. Althans dat is de bedoeling van zo’n schouw. Een van de
gesignaleerde problemen zal ik hieronder bespreken.
De Fiets
Een controversieel onderwerp is De Fiets. Kijk om u heen en u ziet
een grote verscheidenheid aan voertuigen op twee (en soms drie)
wielen zonder hulpmotor. Het is ook iedereen toegestaan zo’n voertuig te besturen en daarmee deel te nemen aan het verkeer om dan
een fietser te zijn. En nu komt het. Ook fietsers moeten zich houden
aan de afspraken die er zijn gemaakt over het gebruik van de openbare ruimte.
Al een paar jaar is de werkgroep bezig met twee knelpunten in de wijk:
het smalle deel van de Laan van Meerdervoort, waar o.a. de Albert
Heijn is gevestigd en de Elandstraat met óók een Albert Heijn. Wat het
eerste betreft is het een plaatsaanduiding maar wat het tweede betreft is de AH juist het onderwerp van een probleem.
Heen en weer
Het fietsprobleem in het smalle deel van de Laan van Meerdervoort
staat op de politieke agenda om binnen afzienbare te worden opgelost en wel zodanig dat fietsen in beide richtingen mogelijk wordt en
het sluipverkeer naar de centrumring wordt tegengegaan.

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

Het fietsprobleem voor de inrit van de AH XL aan de Elandstraat staat
al bijna drie jaar op de agenda en wordt heen en weer gekaatst tussen de werkgroep en het stadhuis. Fietsen barricaderen de ingang
voor mensen met kinderwagens, rollators, rolstoelen enz. Fietsen die
bij de fietsbeugels geparkeerd staan vormen een gevaar bij uitparkeren doordat zij op het fietspad getrokken worden en zodoende
een gevaar opleveren voor fietsers. De gemeente is verantwoordelijk
voor de openbare ruimte en die eindigt bij de rolluiken van de ingang
van Appie. Er zijn wel tegels aangebracht met de tekst om voor de
ingang geen fietsen te parkeren, maar dat helpt niet. Een fietsenstalling op het parkeerterrein met handhaving voor de deur is nog steeds
een optie en zal de komende maanden weer onderwerp van gesprek
zijn met de betreffende partijen. En nu hopelijk leiden tot een definitieve veilige oplossing.

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.

2e De Riemerstraatbrochure
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:
www.zeeheldenkwartier.nl

Aan dit nummer werkten mee
Reinout Barth
Rick Herrera
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)
Eindredactie en vormgeving
Cora Walthaus
De volgende Elandkrant
verschijnt: 10 september 2012
Kopijdeadline: 23 augustus
Oplage: 6700 exemplaren
De Elandkrant is een uitgave van
Bewonersorganisatie De Groene
Eland en verschijnt 7x per jaar.

Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Ludo Geukers - voorzitter
Erik Pardon - penningmeester
Mascha van
Bergenhenegouwen - secretaris
Thomas van Oortmerssen
Ewoud den Haas
Pieter van Toor
Henk Boenders
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht
om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.
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Iedereen in het Zeeheldenkwartier kent natuurlijk het karakteristieke straatje de 2e de Riemerstraat. Het is het eerste woonerf in
Nederland, telt 26 huizen en achter nummer 105 gaat zelfs een
klein hofje schuil. De bewoners doen er alles aan om er samen een
knusse en gezellige straat van te maken waar mensen elkaar kennen en begroeten.
Dit jaar heeft de straat door verhuizingen veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Om deze nieuwe bewoners snel wegwijs te maken en om de unieke sfeer in de 2e de Riemerstraat te behouden,
hebben enkele bewoners een kleine ‘straatgids’ gemaakt. Zaterdag
2 juni is deze voor het eerst officieel uitgereikt.
In de brochure wordt vermeld wanneer er samen wordt geveegd, dat
het mogelijk is een plantenbak te adopteren en dat er tijd wordt gemaakt voor een gezellig kopje koffie met de buren. Ook wordt de geschiedenis van de straat beschreven en enkele praktische tips gegeven.
De brochure kon tot stand komen met een subsidie van de gemeente
van € 475,-- dankzij bemiddeling van De Groene Eland.

26 juni a.s. fiscaal en
administratief spreekuur voor
ondernemers in flex@diem
Dinsdag 26 juni a.s. van 17 tot 19 uur houden Els en Ria van Van
Klink Adviseurs een Open Spreekuur voor ondernemers met vragen over belasting en administratie in flex@diem, Van Diemenstraat 202.
In bedrijfsverzamelgebouw Diemensie, de voormalige Industrieschool
voor meisjes uit 1889 is in flex@diem gevestigd, een plek voor ondernemende mensen om flexibel te werken en elkaar te ontmoeten.
Regelmatig worden hier netwerkgelegenheden georganiseerd voor
en door ondernemende mensen en ook zijn er kosteloze spreekuren
door deskundigen. Heb je vragen voor Els en Ria, stel ze hen en ze
helpen je op weg. Meld je aan via http://www.flexatdiem.nl/contact
dan plannen wij je in. Ook over vragen over flexibel werken kun je hier
terecht of volg ons via @flexatdiem.

Plaag
Te veel fietsen worden steevast neergezet zonder ook maar één moment na te denken over de gevolgen die een verkeerd geparkeerde
fiets kan hebben voor de niet fietsende medemens. Het is verworden
tot een plaag. Alsof de hele openbare ruimte geclaimd mag worden
voor het parkeren van een fiets. Niets is minder waar. Buiten de
Wegenverkeerswet, waarin een bord is opgenomen dat fietsparkeren
kan verbieden, is ook in de Algemene Plaatselijke Verordening van
Den Haag het een en ander geregeld over het parkeren van fietsen.
Bij Maatregelen tegen overlast en baldadigheid staat in artikel 2:51
van die APV het volgende te lezen:
Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de
gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek indien:
a. dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker
van dat gebouw of dat portiek;
b. waardoor die ingang versperd wordt.
En onder Overlast van fiets of bromfiets staat in artikel 5:12 te lezen:
1. Het is verboden fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde
parkeervoorzieningen te laten staan op een door het college in het
belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid, aangewezen weg of weggedeelte.
2. Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand
verkeren, op de weg te laten staan.
3. Het is verboden fietsen of bromfietsen te laten staan in parkeervoorzieningen op een door het college aangewezen weg of weggedeelten, langer dan een door het college te bepalen periode.
Help mee aan een leefbare wijk door aan uw medemens te denken
als u uw fiets parkeert. Dan wordt het vast een heel prettige zomer.
Henk Boenders

Elandkrant

Huiszwam: onzichtbare gast Oprichting van een
buurtpreventieteam
in het Zeeheldenkwartier
in het Zeeheldenkwartier
Het is fijn wonen in het Zeeheldenkwartier; een rustige en gemêleerde wijk op steenworp afstand van het centrum en het strand. Wij wonen er inmiddels ruim vijf jaar en
met veel plezier, genieten van de diversiteit in de wijk en vele leuke evenementen zo
om de hoek van onze straat zoals straks weer het Zeeheldenfestival. Bovendien is
het, midden in de stad, een heerlijke plek voor ons dochtertje van bijna drie om op te
groeien.

Toch kleeft er ook een nadeel aan wonen in het Zeeheldenkwartier: vocht! Daar hadden
wij geen idee van, tot de gevolgen ervan zich onlangs aan ons openbaarde. Een verende
vloer in de woonkamer die steeds verder doorzakt. Hoe dat komt? Er zit huiszwam, de
meeste agressieve schimmel die er is, in de kruipruimte. Een onzichtbare maar zeer
ongewenste gast! Huiszwam is dol op hout en zo agressief dat hij in staat is om in zes
maanden de draagkracht van de constructie van een woning met 50% te laten afnemen.
Helaas ontdek je een zwam pas als het 1
voor 12 is. Zo ook bij ons, op korte termijn
zijn we een vloer en vele duizenden Euro’s
armer. Als we niets doen stort de vloer in.
Ook onze buren hebben zwam in de kruipruimte en vast nog meer buurtbewoners:
de busjes van gespecialiseerde zwamverdelgers vallen me nu pas op maar het
zijn er vele. De kans dat de verzekering de
kosten betaald is gering vooral als blijkt
dat de huiszwam is ontstaan door hoog
grondwater, wat zomaar zo zou kunnen zijn.

Op initiatief van wijkbewoners vanuit de wijk het
Zeeheldenkwartier wordt een buurtpreventieteam
opgericht. In dit preventieproject werken gemeente (stadsdeel Centrum), politie Haaglanden,
(bureau Karnebeek), woningcorporatie Haag Wonen, Ondernemersvereniging De Zeehelden,
bewonersvereniging de Groene Eland en het buurtpreventieteam samen.
Het buurtpreventieteam Zeeheldenkwartier bestaat uit
een aantal actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om tot een veilige en leefbare buurt te komen. Het team loopt gemiddeld eens per week een ronde door de wijk.
De wijk bestaat uit het gebied tussen de Laan van Meerdervoort, Zeestraat, Kortenaerkade, Toussaintkade, Veenkade en Waldeck Pyrmontkade.
Het buurtpreventieteam betrekt buurtbewoners bij de buurt om de saamhorigheid te
vergroten, informeert over buurtpreventiezaken en buurtveiligheid, geeft aan wat zij zelf
kunnen doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen. Ook motiveert
het buurtpreventieteam om met z’n allen actief mee te kijken naar wat er gebeurt op
straat en mobiliseert hen om zaken bij de politie of gemeente (Meldpunt Openbare
Ruimte) te melden, en bij verdachte zaken de politie te alarmeren. Door uw kennis van
de buurt kunnen de juiste zaken worden aangepakt. Daarbij is het niet “u vraagt en wij
draaien” maar gaan we samen aan de slag!

Heeft u ook last (gehad) van huiszwam of
andere vochtproblemen in uw woning?
Ik ben op zoek naar buurtgenoten die in
hetzelfde schuitje zitten of zaten. Samen
staan we sterk, zeker als het lukt om een
bewonerscollectief te organiseren en de
Huiszwam
Gemeente of het Hoogheemraadschap aan te spreken.
U kunt daarvoor via elandkrant@groene-eland.nl contact met mij opnemen.
Ik zie uw reactie graag!
Marjolein van Schoonhoven, Jacob van der Doesstraat.

Zeeheldentuin knokt verder
De vrijwilligers van de Zeeheldentuin knokken hard verder om de groene oase om de
hoek van de Prins Hendrikstraat mogelijk te maken. Want al heeft HaagWonen de
Zeeheldentuin ingepast in hun bouwplannen, we moeten de grond nog steeds kopen!
En dat geld is nog lang niet bij elkaar.

Wat doet het buurtpreventieteam voor u?
Het Buurt Preventie Team inventariseert samen met u welke problemen er zijn in uw
buurt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Vervolgens proberen we in samenwerking met buurtbewoners, gemeente en politie een goede oplossing te realiseren.
Bij voldoende deelname van enthousiaste buurtbewoners wordt uw buurt nog veiliger,
rustiger en gezelliger!
Wat doet het buurtpreventieteam niet voor u?
Buurtpreventie heeft alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang
en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling om “controle” uit te
oefenen of inbreuk te maken op uw privéleven. Ook het spelen van eigen rechter is niet
aan de orde, al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is. Bovendien gaat
een Buurt Preventie Team niet surveilleren door de wijk. De nadruk ligt op preventie, het
is geen buurtwacht!
Doelstelling van buurtpreventieteam
De doelstelling van het buurtpreventieteam kan als volgt worden samengevat: door
actieve opstelling en acties alsmede communicatie met de buurtbewoners een bijdrage leveren om de veiligheid en daarmede de leefbaarheid in de wijk te bevorderen’.
Heb je interesse en wil je het buurtpreventieteam het Zeeheldenkwartier versterken,
neem dan contact om met het buurtpreventieteam via buurtsignaal@gmail.com

We hebben vanuit het Zeeheldenkwartier 20.000 euro nodig om de begroting sluitend te
maken! Gelukkig zijn er heel veel mensen die een bedrag storten op ons Rekeningnummer: 4523.19.072 t.n.v. ’’Vereniging De Zeeheldentuin’’ te Den Haag.
Heel veel dank daarvoor! De teller staat nu op ruim 2.500 euro!
Ook fantastisch nieuws van de bewoners van de Van Speijkstraat. Zij doneren de opbrengst van hun straatfeest op 1 september, aan de Zeeheldentuin. Dank daarvoor!
Wil jij ook een actie houden om geld op te halen voor de Zeeheldentuin? Graag! W e zijn
maar met enkele vrijwilligers, dus alle hulp is welkom. Mail naar info@zeeheldentuin.nl.
Win een zeezeiltocht met onze prijsvraag
Om de 20.000 euro te halen voor 1 maart volgend jaar heeft
De Zeeheldentuin op het Zeeheldenfestival een prijsvraag
uitgeschreven. Hoofdprijs: 8 x voor twee personen zeezeilen
op het jacht van professioneel zeezeiler en zeeheld Peter
van Amstel uit het Zeeheldenkwartier. Door schipper Peter
van Amstel (www.sailingoffline.nl) geheel belangeloos
ter beschikking gesteld omdat hij de Zeeheldentuin
steunt, een fantastisch gebaar.
Doe mee met de prijsvraag en steun de Zeeheldentuin! 1 x meedoen 5 euro, 3 x voor 10
euro. Meedoen/inschrijven kan bij de stand van de Zeeheldentuin op woensdag 27 juni
t/m zaterdag 30 juni tijdens het Zeeheldenfestival op het Prins Hendrikplein. Op zaterdagavond 30 juni om 20.40 uur is de prijsuitreiking op het grote podium op het Prins
Hendrikplein.
Ontwerp
Met adviezen van o.a. het Haags Milieucentrum vordert het ontwerp gestaag. Hierin krijgen de appelboomgaard, de moestuinen, de natuurspeeltuin voor kinderen en een
heerlijke spot om in de zon te kunnen picknicken of een meeneem-cappuccino te drinken van de leuke koffietentjes uit de buurt, een mooie plek. Zodra het ontwerp af is,
melden we daarover natuurlijk graag meer in de Elandkrant of op onze website
www.zeeheldentuin.nl, volg ons op twitter of via facebook.com/Zeeheldentuin.
Namens de Zeeheldentuin
Annelies Breedveld

Nieuw adres
Haagse Wetswinkel

www.haagsewetswinkel.nl

Met ingang van 1 juni is de Haagse W etswinkel (voorheen Witte de Withstraat 28) verhuisd naar de Centrale Bibliotheek/HWW 3e
etage, Spui 68, 2511 BT Den Haag.
Telefoon tussen 10 en 12 uur: 070-3630665
info@haagsewetswinkel.nl

Foto: Reinout Barth

De zomer lijkt er dan toch aan te komen. De warme dagen rond pinksteren werden voluit benut.
De terrassen stroomden vol en ook in de fontein op het Prins Hendrikplein was het druk.

Wijkschouw werkgroep
Leefbaarheid & Verkeer
Woensdag 4 juli zal een wijkschouw plaatsvinden van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van De Groene Eland in de buurt gelegen tussen tussen de Laan
van Meerdervoort, Zeestraat, Elandstraat en Zoutmanstraat. U bent van harte
uitgenodigd om mee te lopen!
In de wijkschouw worden alle knelpunten op gebied van leefbaarheid (zoals: verwilderd groen, zwerfvuil, kapot straatmeubilair, donkere hoekjes, kapotte stoepen of
straten.) en verkeer (zoals parkeren, gevaarlijke oversteekplaatsen, vage belijningen,
enz), maar ook knelpunten aangaande vervallen gebouwen en situaties omtrent
verbouwingen in ogenschouw genomen.
Vanaf 18.30 uur vertrekken we vanaf De Groene Eland, Elandstraat 88a. W ilt u dat
wij langs komen in uw straat om een specifiek knelpunt te zien, geef dat dan door
aan bewonersorganisatie De Groene Eland: info@groene-eland.nl met vermelding
van wijkschouw 4 juli.
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De kids geven het
goede voorbeeld
Ze vegen regelmatig op en rond het Bonbonplein en het
Jennyplantsoen. Daarom worden ze de ‘Bonbonkids’
en de ‘Jennykids’ genoemd. De gemeente Den Haag
en woningcorporatie Haag Wonen hopen dat ook
meer ouders hun handen uit de mouwen gaan steken voor een schoner en mooier
Zeeheldenkwartier.
De gemeente en Haag W onen sponsoren de Bonbon- en Jennykids. De woningcorporatie werkt graag samen met bewoners en andere partijen aan een schone en
veilige leefomgeving. Maar liefst zeventig kinderen doen inmiddels mee. Een keer in de
maand op woensdagmiddag maken ze de pleinen schoon. En een keer op vrijdagmiddag sporten de kids samen met enkele ouders op de pleinen. Dat is nuttig, maar ook
heel gezellig. Aan het eind van elke schoonmaakdag spelen ze samen een voetbalwedstrijdje.
Kunstwerkjes
Soms doen de kinderen ook andere dingen die de wijk ten goede komen. Zo hebben de
Bonbonkids onlangs de betonnen banken op het Bonbonplein met mooie mozaïeken
tegels versierd. Het zijn ware kunstwerkjes van kinderen (en een enkele (groot)ouder)
uit de buurt.
De kunstwerkjes zijn gemaakt tijdens de voorjaarsvakantie in het gebouw ‘Grote Pyr’
aan de Waldeck Pyrmontkade. De kinderen maakten eerst een tekening. Onder begeleiding van mozaïekkunstenaar Christine van Melsen hebben ze er vervolgens mozaïeken van gemaakt. Vorige maand zijn de banken op het Bonbonplein ermee beplakt. De
heer Mohamed Mesbeh is één van de ouders die een handje hielp. Hij vond het leuk en
noemt deze verfraaiing van het Bonbonplein ‘een uitstekend initiatief’.

Medebewoners
in vogelvlucht

door Rick Herrera

Naam: Janneke
Status: gelukkig getrouwd
W oonachtig in het Zeeheldenkwartier:
11 jaar
Beroep: Crisis Management Assistente.
Ervoor zorgen dat er wereldwijd teams
voorbereid zijn om met een eventuele
crisis om te gaan.
Passie: Genieten in de breedste zin van
het woord. Te denken aan kunst, mooie
schoenen (waar in de ‘Esta’ zelfs een
artikel aan gewijd is), lekker eten, family
time. Kortom..“Seize the moment”.
Werkzaamheden als Crisis Management Assistente:
Trainingen en evenementen plannen. Te denken aan desktop trainingen die gericht
zijn op interne en externe communicatie (wat krijgt het personeel te horen en wat
krijgt de media te horen) en aan simulaties (scenario’s afspelen).
Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Op dit moment ben ik erg druk met mijn pup die ik aan het opvoeden ben. Verder
maak ik op de persoon gerichte installaties die ik ‘Boxed memories’ noem. ‘Mama
zijn’ en knutselen en koken met mijn zoontje doe ik ook erg graag.
Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Heerlijk centraal dorpje in de stad; met winkels, restaurantjes en openbaar vervoer. Alles bij de hand.
2. Gemêleerd buurtje.
3. Altijd wat te doen in de buurt. Zo heb je ‘de pure markt’ in de Piet Heinstraat en ‘de
Home made market’ in de Prins Hendrikstraat. Het Zeeheldenfestival is ook altijd
een feestje.
Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Nog erg veel leegstand in de wijk (voornamelijk de winkelpanden).
2. Te weinig groen.
3. Niet opgeruimde hondenpoep is een probleem in de wijk.
4. Hangjongeren zorgen ’s avonds/’s nachts voor een onveilig gevoel in de wijk.
5. Het verdwijnen van de openbaar vervoersader tram 17 voor de duur van 10
maanden (“plak er maar een half jaartje aan vast”) is een enorm minpunt. Ook
gezien de vele ouderen in de wijk. De werkzaamheden staan gepland in verband met een te bouwen ondergrondse garage aan de Noordwal/Veenkade.
6. Roekeloos sluipverkeer is luidruchtig en gevaarlijk; en aan te merken als nog
een probleem in de wijk.

Bonbonkids aan het mozaïeken, met rechts Jamal Omoussa.

Beloning
Voor de schoonmaakwerkzaamheden die de kids verrichten, worden ze regelmatig beloond. Bijvoorbeeld door feestjes op het Bonbonplein of het Jennyplantsoen en de
Straatspeelmiddag onlangs op het Elandplein. ‘Op deze manier willen we goed gedrag
stimuleren’, licht Hans Out toe, beheerconsulent bij Haag Wonen. Andere kinderen uit
de wijk mogen overigens ook komen. ‘Misschien gaan zij dan meehelpen aan een schoon
Zeeheldenkwartier’, zegt Jamal Omoussa van Bureau de Brug. Hij organiseert samen met
vrijwilligers - jong en oud - de feestjes. En Jamal coördineert de schoonmaakacties.
Nog schoner en mooier
Eind april hebben de Bonbon- en Jennykids gesproken met Filiz Akbulut en Dick Nijzink,
medewerkers van de gemeente. In een tent op het Jennyplantsoen vertelden de kids
onder meer dat ze het leuk vinden om iets voor hun wijk te doen. Het leek de ambtenaren
belangrijk dat ook meer ouders mee gaan doen aan het project. Iets wat sinds het
begin, zo’n vijf jaar geleden, ook al de bedoeling was . ‘De kids geven hier echt het
goede voorbeeld. Nu de ouders nog! Het zal het Zeeheldenkwartier nog schoner en
mooier maken’, aldus Jamal.

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
1. De lege panden als atelierruimte aan kunstenaars aanbieden.
2 Meer groen in de wijk. Dus kom maar op met die Zeeheldentuin.
3. Hondenbezitters! Ruim de boel even op. Het is een kleine moeite.
4. Meer surveillance zowel ’s avonds als ’s nachts in de wijk.
5. Een bus inzetten om het wegvallen van tram 17, zolang de werkzaamheden
duren, op te vangen.
6. Verkeersdrempels plaatsen tegen het roekeloze sluipverkeer.
Aanraadplek/aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Een bezoekje aan de vernieuwde en opgeknapte kinderboerderij ‘Het Beestenspul’ die bijna onopvallend tussen de Westerbaenstraat en de Hemsterhuisstraat te
vinden is, is een absolute aanrader. Naast alle dieren is er ook veel te zien en te
beleven zoals het schapenscheren (op 10 juni), het oogsten van verse honing door
de Imker, knutselen voor de kinderen en meer.
Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW -genoten?
Houd de buurt netjes en help elkaar als je ziet dat je helpen kunt.
W ij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interes sante bewoners om
‘in vogelvlucht’ een korte impressie van de rijkdom aan diversiteit en individuele beleving neer
te leggen. Mochten wij u gemist hebben dan kunt u mailen naar elandkrant@groene-eland.nl.

Wil jij ook meewerken aan een schonere wijk? Of wil je weten wanneer de activiteiten
plaatsvinden in de omgeving? Ouders zijn ook van harte welkom!
Bel Jamal Omoussa, 06 10 86 66 19 of kijk op www.bureaudebrug.nl.
Bonbon- en Jennykids en een enkele ouder in gesprek met medewerkers van de gemeente.
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De Heldenhoek & ‘t Anker
Informatie
Deze pagina is samengesteld door

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

Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,

Klassiek op het
Zeeheldenfestival

Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

De Seniorencommissie heeft dit jaar drie muziekgroepen gevraagd
op te treden tijdens het Zeeheldenfestival. Zij vraagt hiervoor uw
bijzondere aandacht.
Op zaterdag 30 juni is er van 15.15 tot 16.00 uur een optreden van The
Klezzics, een tienkoppig ensemble van het Koorenhuis dat klezmermuziek ten gehore brengt. brengt. Klezmer heeft een joodse achtergrond en ontwikkelde zich in verschillende werelddelen.
Op zondag 1 juli zijn er twee optredens. Van 11.00 tot 12.00 uur
treedt Duo8cordes op. Dit duo
speelt werken van o.a. van Bach,
Haydn en Mozart met viool!
Zondag, van 12.00 uur tot 13.00
uur treedt het blaasquintet
L’Harmonie Nouvelle op. De musici spelen op authentieke instrumenten of kopieën daarvan.
Duo8cordes
Zondagochtend is er ook gelegenheid een ontbijtje te nuttigen
op het Prins Hendrikplein, bestaande uit jus d’orange, brood met een
gekookt of gebakken eitje en een kop thee of koffie voor slechts € 3,00
(met de kortingsbon in het programmaboekje en op de voorpagina
van deze krant € 0,50 korting).

Wijkbus Stap-In
De wijkbus is er voor oudere en mindervaliden die niet of moeilijk van
het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en geen eigen vervoer
hebben. Met de wijkbus kunt u vervoerd worden naar de ziekenhuizen
Bronovo, Rode Kruis en W esteinde, huisarts, pedicure, winkels, enz.
De bus is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. Tenminste een dag van te voren aanmelden via telefoon 3520416
tussen 9.00 en 10.00 uur. Abonnement voor 3 maanden: € 18,-

‘Oude Vrienden’
‘Oude Vrienden’ onderneemt verschillende activiteiten, zoals een
bos- of strandwandeling, zwemmen, museumbezoek, 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 Heldenhoek
Activiteiten 2012
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
schilderen

Maandag van 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 15,- per maand

Yoga

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

Bingo

Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen

Woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur. Kosten: gratis

In de ontmoetingsruimte van
De Heldenhoek kunt u op werkdagen
van 8.30 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse
belegde broodjes.
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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 wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

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

Yoga
In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur yogalessen gegeven. Kosten: € 10,- per maand.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.

Telefooncircel
De Telefooncirkel is er voor
oudere wijkbewoners die alleen
wonen, of moeilijk de deur uitkomen. De deelnemers aan de
Telefooncirkel bellen elkaar in
een afgesproken volgorde. De
Telefooncirkel wordt iedere ochtend gestart door een vrijwillige
medewerker tussen 9.00 en 9.30
uur. De laatste deelnemer belt
de vrijwillige medewerker. Zo is
de cirkel rond.
De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld
worden. W anneer u belangstelling hebt voor de telefooncirkel,
dan kunt u contact opnemen met
de coördinator mevr. Pia Jansen,
tel. 350 70 58 of Matthias W enzel,
consulent Ouderenwerk St. Zebra, Elandstraat 88, tel. 4248127.

Zeeheldenkwartier
Wat is de burenhulpcentrale?
Burenhulp is van alle tijden, het is niets meer of minder dan iemand
uit de eigen straat of buurt een handje te helpen. Een keer een boodschap doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven sjouwen of een
tv programmeren. De mooiste vorm van burenhulp is natuurlijk als
dat vanzelf(sprekend) gaat.
Maar ja, je weet niet altijd wie je daar in de buurt voor kan vragen of wie
iets nodig heeft. De burenhulpcentrale zorgt er voor dat mensen die
iets nodig hebben op een makkelijke manier in contact komen met
mensen uit de buurt die weleens voor een ander van betekenis willen
zijn. Dat kan via de telefoon, maar ook via de website.
Waarvoor kunt u de burenhulpcentrale inschakelen?
U kunt de burenhulpcentrale inschakelen voor kleine en kortdurende
hulpvragen. Bijvoorbeeld als u een keer:
- zelf geen boodschappen kunt doen
- de hond niet kunt uitlaten
- een klein klusje in huis of tuin heeft
- ergens naartoe moet en vervoer nodig heeft
- behoefte hebt aan gezelligheid
- voor een uurtje een oppas zoekt
Doe mee als deelnemer
Om ook werkelijk de bovenstaande burenhulp te kunnen bieden hebben wij deelnemers nodig. Als u zich opgeeft als deelnemer kunt u af
en toe gebeld worden door de centrale met de vraag of u iets voor
iemand in de buurt kunt doen. U bepaalt zelf wanneer u iets voor uw
buurtgenoten wilt betekenen en zit dus nergens aan vast.
Moet je met een computer om kunnen gaan?
Nee, bij een burenhulpcentrale hoeft u alleen maar een telefoonnummer te bellen. Van 9.00-17.00 uur krijgt u een medewerker aan de
telefoon, daarna en in het weekend is er een keuzemenu zodat u
gelijk wordt doorgeschakeld met iemand die “de klus kan klaren”.
De officiële start van de burenhulpcentrale is op 30 juni.
We staan dan met een kraam op het Zeeheldenfestival.
Daar wordt ook het telefoonnummer van de burenhulpcentrale Zeeheldenkwartier bekend gemaakt. De eerste 50 deelnemers die zich
inschrijven krijgen een leuk cadeautje. Na 30 juni kunt u zich als deelnemer laten inschrijven bij de balie van de Heldenhoek, Elandstraat 88
Heeft u vragen dan kunt u de coördinator burenhulpcentrale bellen.
Jos Molhoek, 070-4248137 of 06-14593986.

Instuif bij ‘t Anker
Wil jij graag knutselen, sporten of misschien
wel een leuk spelletje doen? Kom dan naar
de woensdagmiddaginstuif bij ‘t Anker.
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar - Kosten: € 0,50.
‘t Anker in buurthuis Deedrie,
Witte de Withstraat 119, telefoon 4248296.

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

Tafeltennis in
Buurthuis DeeDrie
Elke maandag van 13.00-15.00
uur is er tafeltennis voor volwassen in buurthuis DeeDrie, gelegen aan de W itte de W ithstraat
119. De kosten zijn € 2,50 per
maand. Voor inlichtingen kan u
contact opnemen met Leo Notenboom telefoon 06-44122713.

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!

