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Archeologie in de Tempel
Kort geleden is het huurcontract getekend waarmee de afdeling Archeologie van de
gemeente Den Haag de nieuwe bewoner wordt van de Tempel. Archeologie is erg blij
met deze nieuwe en uitermate geschikte huisvesting. De afdeling die onder de dienst
Stadsbeheer van de gemeente valt, zit momenteel verspreid over 3 locaties.

In de Tempel valt alles op z’n plek: het is een prachtig monument en een pand met
geschiedenis. De archeologen kunnen er goed hun werk doen, een deel van het depot
kan er geplaatst worden en de hele vondstverwerking en restauratie kan in het pand
gebeuren. Bovendien is de begane grond uitstekend geschikt voor tentoonstellingen,
lezingen, publieksactiviteiten en representatieve doeleinden. Archeologie gaat er bij-
voorbeeld lessen aan basisscholen geven. Het pand ligt ook nog in een geweldig leuke
wijk en is goed bereikbaar.

De Tempel wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor het toekomstige gebruik, waar-
bij oorspronkelijke elementen in oude luister worden hersteld. Het prachtige glas-in-
loodraam komt dan weer geheel tot zijn recht, inclusief de Haagse ooievaar. De ver-
wachting is dat de verhuizing in het najaar plaats zal vinden. Archeologie verheugt zich op
de toekomstige verhuizing en op de samenwerking met de wijk en hoopt in de toekomst
iets toe te voegen aan de kwaliteit van de buurt!

Corien Bakker, hoofd Archeologie dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag.

Sinds kort kun je thuis achter de computer de wijk verkennen met Google Street View via
www.zeeheldenkwartier.nl. Bij Straten hebben alle straten in het Zeeheldenkwartier een
direkte link. Op onderstaande foto de Prins Hendrikstraat.

De wijk verkennen met Google Street View

Van de voorzitter
In 2010 zetten we ons weer in voor het onderhouden van goede contacten met orga-
nisaties in en buiten de wijk, met de gemeente en met vele andere instanties. We
startten het jaar met een Nieuwjaarsreceptie, half januari, waarvoor we veel van
onze relaties hadden uitgenodigd net als alle vrijwilligers die zich voor onze wijk zo
actief inzetten. Hoewel de opkomst bij deze eerste receptie enigszins tegenviel in
vergelijk met het grote aantal genodigden blijkt er toch behoefte aan een dergelijk
evenement te zijn. We zullen in 2011 een dergelijke receptie organiseren, waarbij we
dan ook, behalve onze vrijwilligers, alle ándere bewoners van het Zeeheldenkwartier
zullen uitnodigen.

Op 22 februari gaan we met de partijen
die meedoen aan de komende gemeente-
raadsverkiezingen in debat. Dit debat is
voor iedereen toegankelijk en spitst zich
natuurlijk vooral toe op onze wijk en wat de
politiek voor ons kan doen. De meeste
partijen hebben toegezegd een te komen.
Wij hopen dat er ook veel bewoners uit het
Zeeheldenkwartier zullen komen en ik no-
dig u hierbij van harte hiervoor uit!

Helaas heeft de aan B&W en de gemeen-
teraad gerichte noodoproep over het par-
keerprobleem in de wijk, waarover we in
de vorige Elandkranten al schreven, niet
geleid tot een oplossing, zélfs geen nood-
oplossing, daarover schrijven ze: “De op-
lossing die u voorstelt, parkeren in de om-
liggende wijken, is helaas niet te realise-
ren. De reden hiervan is dat de parkeer-
capaciteit in de omliggende gebieden de
parkeerdruk moet opvangen. Wanneer
bewoners van buiten het gebied een ver-
gunning krijgen, zou de capaciteit niet
meer voldoende zijn. Dan zouden er in deze

buurten mogelijk parkeerproblemen ont-
staan.” Onvoorstelbaar, het excuus dat hier
gebruikt wordt is nu juist het probleem dat
door de gemeente sinds de afgelopen
zomer in het Zeeheldenkwartier is ont-
staan. Overigens, en dit is vooral een op-
roep aan wethouder Smit: maak eens een
avondwandeling door de omliggende wij-
ken en zie hoeveel ruimte daar is, en kijk
dan eens rond in nota bene uw eigen wijk:
en zie de rondjes rijdende auto’s van be-
woners en niet-bewoners zoekend naar
een parkeerplaats. ’s Avonds is het bij ons
immers gratis. De wethouder schrijft ons
(op 15 januari 2010) wel dat vooruitlopend
op het Project Uniformering Parkeer-
regeling Binnenstad gezocht wordt naar
een oplossing die vooruitlopend op het
project de nood in het Zeeheldenkwartier
kan lenigen. Fijn, maar dit had eerder be-
dacht moeten worden. Al een jaar geleden
waarschuwden wij voor de problemen die
zouden ontstaan door de verschillende
regelingen en toen vond men het niet no-
dig om daar naar te kijken.

Bewonersorganisatie
De Groene Eland

Steun het Zeeheldenfestival!
De organisatie van het Zeeheldenfestival merkt dit jaar dat fondsen en sponsors
minder gul zijn dan voorheen en soms zelfs moeten afhaken. Ze willen wel bijdragen
maar hebben minder geld. Daarom doen we een beroep op u, want we hebben geld
nodig om weer ons 30e festival te organiseren, voor en door onze wijk!

Dus:
- kent u ondernemers die best sponsor van dit unieke buurtfeest willen worden maar

dat nog niet weten? Praat erover, vraag ernaar! Gouden tips en ideeën zijn ook wel-
kom, geef ze door aan Marjon Rijnders; marjon@groene-eland.nl of tel. 062493 8529.

- bent u zelf ondernemer of werkt u bij een bedrijf of organisatie in Den Haag? Denk
dan eens na over een financiële bijdrage van uw organisatie aan ons unieke Zee-
heldenfestival. Naamsvermelding of advertentieruimte in het fraaie programmaboekje
is al voor een bescheiden bedrag verkrijgbaar. Of wilt u iets doen of laten zien tijdens
het festival? Bijna alles is mogelijk! Informeer naar de mogelijkheden bij Marjon
Rijnders, marjon@groene-eland.nl, tel. 0624938529.

Vervolg op pagina 2

De Tempel op de hoek van de Prins Hendrikstraat en het Prins Hendrikplein.

Politiek debat
Zeeheldenkwartier
Op maandag 22 februari wordt er door bewonersorganisatie De Groene Eland
een politiek debat georganiseerd. Het debat vindt plaats in de Heldenhoek,
Elandstraat 88 en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Tien
politieke partijen hebben al aangegeven deel te zullen nemen aan dit debat.

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande zal
dit debat speciaal voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier worden gehou-
den. Zodat u straks kunt stemmen op de partij, die het best bij uw mening past.

Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:
- De gevolgen van het Verkeer Circulatie Plan Centrum voor het Zeeheldenkwartier
- De stagnatie van de bouw parkeergarage Mauritskade/Zeestraat.
- Het niet serieus nemen van bewonersinspraak door ambtenaren en politiek
- De leefbaarheid in de wijk

Wilt u ook een punt inbrengen en er zeker van zijn dat uw punt aan bod komt: mail
uw inbreng dan voor 15 februari naar: secretariaat@groene-eland.nl. U begrijpt
dat alleen over gemeenschappelijke wijkzaken zal worden gedebatteerd.

De lijst van deelnemers kunt u vinden op www.groene-eland.nl

Alle wijkbewoners zijn van harte welkom op 22 feburari!
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Heeft u iets leuks
of interessants te melden

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

Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?

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

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.

Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier

zijn ook welkom!

De gemeente vindt het belangrijk dat fietsers prettig en veilig door
de stad kunnen bewegen. Daarom worden overal in de stad verbe-
teringen aan fietspaden uitgevoerd. Sommige paden die onderdeel
uitmaakten van de rijbaan worden los aangelegd (zoals bijvoor-
beeld in de Elandstraat) en op andere plaatsen worden tegelpaden
vervangen door asfaltpaden.

Zo ook langs de Laan van Meerdervoort. Het gedeelte tussen de Ko-
ningin Emmakade en de Carnegielaan krijgt rood asfalt in plaats van
de huidige tegels. De werkzaamheden beginnen,als de weersom-
standigheden het toelaten, in januari en duren tot in maart 2010.

Om het werk goed en veilig uit te voeren, worden een aantal maatre-
gelen genomen. Tijdens het werk worden fietsers via de Van
Speijkstraat omgeleid. De aannemer gebruikt de parkeerstroken als
werkterrein. Bewoners zullen hun auto tijdelijk aan de andere zijde
van de straat parkeren. De aansluitingen van de wijk op de Laan van
Meerdervoort zullen tijdelijk voor doorgaand verkeer worden afgeslo-
ten. Het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. Bestemmings-
verkeer wordt zo nodig over of langs het werkvak de wijk ingeleid.

Vervanging verzakte
kademuur Veenkade
start in 2010
De verzakte kademuur aan de Veenkade, in het deel tussen de brug
aan de Hemsterhuisstraat en de brug Bij de Westermolens, wordt
in 2010 hersteld.  De aanwezige 22 bomen worden voor de start van
het broedseizoen op 1 april 2010 gekapt. De Groene Eland heeft de
kap van de bomen met een handtekeningenactie geprobeerd te
voorkomen. Dit leidde niet tot gewijzigd beleid.

Dhr. Van der Helm, bewoner van de Veenkade is toen in hoger beroep
gegaan. Op maandag 21 december 2009 heeft de Raad van State het
hoger beroep afgewezen tegen de kap van de bomen op de Veen-
kade. De uitspraak betekent dat de gemeente de bomen mag kappen.

Daaropvolgend start de gemeente zo snel mogelijk met het vernieu-
wen van de kademuur. Na afronding van de werkzaamheden worden
22 grote, nieuwe bomen teruggeplant zodat de Veenkade haar karak-
teristieke beeld terug krijgt.

In het voorjaar van 2007 is een deel van de ruim honderd jaar oude
kademuur aan de Veenkade over een lengte van ongeveer 40 meter
verzakt. Uit onderzoek bleek dat de houten fundering van de kade in
slechte staat verkeert. Daarop is besloten om de kademuur tussen
de brug aan de Hemsterhuisstraat en de brug Bij de Westermolens te
vernieuwen.

Om de kademuur te vervangen, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.
Het bleek niet mogelijk om de aanwezige bomen te behouden. Bewo-
ners van de Veenkade worden per brief nader geïnformeerd over de
werkzaamheden.

Komp-u-ter-hulp
in de Piet Heinstraat
Het pand van fietsenhandel Kemper* is sinds kort overgenomen
door stichting Komp-u-ter-hulp. In het pand, aan de Piet Heinstraat
42, komt een opleiding van drie maanden tot Basis PC technicus
voor voortijdige schoolverlaters. De jongeren kunnen met deze op-
leiding gaan werken en daarnaast doorleren. Of ze proberen met
dit TIA+ deelcertificaat door te stromen naar een (hogere) ICT oplei-
ding.

Wijkbewoners kunnen hier ook hun PC’s laten refurbischen. Uw ei-
gen PC of laptop geheel laten herinrichten met een legale versie van
XP professional en Office 2003 met de bijbehorende licenties kost u €
45,- mits daar XP drivers voor beschikbaar zijn.

Aan de Elandstraat komt een nieuwe leslocatie, waar dagelijks les
gegeven gaat worden. De cursus start februari 2010. Deze cursus is
met name bedoeld voor allochtone vrouwen. Er wordt geen lesgeld
gevraagd. Voor de Nederlanders is er een zelfde cursus in de Helden-
hoek. Informatie hierover is ook in het pand aan de Elandstraat te
verkrijgen.

Dus, nog nooit met een computer gewerkt? Wel willen leren? U krijgt
6 lessen: Klikken met de muis; Typen op het toetsenbord; Teksten
schrijven; Tekenen met Paint; Internet; Emailen. De lestijden zijn van
10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur. Kom eens langs, het pand
is dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur.
Website: www.komp-u-ter-hulp.nl

*Kemper fietsen is verhuisd naar de Waldeck Pyrmontkade 454.

De 22 bomen aan de Veenkade worden voor 1 april gekapt.

Nu wel dus, zo blijven wij rondjes
rijden en de gemeente in rondjes
denken. Beetje simpel gesteld,
maar wel de realiteit, want in een
andere brief van de gemeente,
ditmaal van de burgemeester (14
januari 2010) als reactie op onze
schreeuw om betere communi-
catie vanuit de gemeente (sic!),
wordt onder meer ook nog inhou-
delijk ingegaan op het parkeer-
probleem. De burgemeester
schrijft dat gewerkt wordt aan het
Project Uniformering Parkeer-
regeling Binnenstad, zie hierbo-
ven al, en daarin wordt gesteld dat
eventuele aanpassingen in de
tweede helft van 2010 kunnen
plaatsvinden. Volgen wij  deze
brief dan laat men het Zeehelden-
kwartier een jaar met de proble-
men zitten. Ik hoop nu maar dat
de wethouder ons probleem se-
rieus neemt en écht met een
snelle noodoplossing komt.

Wij verzamelen nog steeds hand-
tekeningen (zie de bon op pagina
3) voor onze actie en ik roep nog-
maals bewoners op om toch
vooral de gele hanger achter de
voorruit te hangen.

Heel positief is de komst van de
afdeling Archeologie van de ge-
meente naar ‘De Tempel’, het
mooie voormalige bankgebouw
op de hoek van het Prins Hendrik-
plein en de Prins Hendrikstraat.
Een uitermate geschikte bestem-
ming voor dit gebouw dat de laat-
ste drie à vier decennia nogal

eens van bestemming veran-
derde waarbij vooral het gebruik
als nachtdisco in onze wijk lang
voor problemen heeft gezorgd.
De Groene Eland verwelkomt de
afdeling Archeologie van harte!
Wij vonden het leuk dat deze af-
deling ook van plan is exposities
en rondleidingen te organiseren
en wij kijken ook met plezier uit
naar de bezoekers aan dit gebouw.

De Groene Eland blijft actief, en
heus niet alleen voor auto-
bezitters zoals dit nu voor één van
de vele onderwerpen eens wel
het geval is (we kregen hier wat
opmerkingen over), maar voor
álle bewoners van de wijk.

Ik schreef in de vorige krant dat
2009 best een moeilijk jaar voor
ons is geweest, onder meer door
de contacten met de gemeente,
maar ik ben positief omdat uit an-
dere onderdelen in de hierboven
gemelde brief van de burge-
meester blijkt dat men onze
klachten wel serieus neemt. De
Groene Eland blijft niet alleen
actief, maar ook alert. Daarom
hebben we altijd wel wat te doen
en ik roep nogmaals op om steun
voor het bestuur. Dankzij onze
vorige oproep vonden we een
goede kandidaat als toevoeging
aan het bestuur, nog één erbij zou
het helemaal mooi maken!

Marius Kolff, voorzitter bewoners-
organisatie De Groene Eland.

- Vervolg van de voorpagina -

Van de voorzitter

Komp-u-ter-hulp in de Piet Heinstraat.

Omleiding wegens
asfalteren fietspad
Laan van Meerdervoort
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Stadsspelden voor vrijwilligers
van De Groene Eland
Donderdag 14 januari is tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Groene Eland door
wethouder Baldewsingh drie stadsspelden uitgereikt aan vrijwilligers van bewoners-
organisatie De Groene Eland. Deze drie vrijwilligers zetten zich al meer dan 10 jaar in
voor de wijk Zeeheldenkwartier.

Marius Kollf, huidig voorzitter van De Groene Eland begon met vrijwilligerswerk in 1996
in de werkgroep Horecabeleid. In 2002 trad hij toe tot het bestuur en in 2006 werd hij
voorzitter van De Groene Eland.

Ger van Oeveren is al heel vroeg betrokken geweest bij het bewonerswerk in het Zee-
heldenkwartier. Als bewoonster van de Roggeveenstraat zat zij jarenlang in de straat-
groep. Zo deed zij op 1 april 1985 mee aan de actie om de Houtskeletbouw in de straat
te versnellen. Zij was jarenlang beheerder van speeltuin ’t Welpje op het binnenterrein
achter de Roggeveenstraat. Tegen zogenoemd sigarengeld heeft Ger ‘t Welpje onder
haar hoede genomen en elke dag geopend en ’s avonds weer afgesloten. Vanaf 1998 is
zij de spil van de winkeldienst van De Groene Eland. Elke dag van 9.00 tot 12.30 uur is
zij de “gastvrouw” van De Groene Eland.

Cora Walthaus startte in juni 1996 met de lay-out van de Elandkrant. Al gauw maakt zij
ook een website voor het Zeeheldenkwartier. Het was de tweede website van een wijk in
Den Haag die op internet kwam. Cora beheert de website al van 1997 tot op heden. Ook
de website van het Zeeheldenfestival is jarenlang door haar beheerd. Ook is zij de vrouw
achter de digitale muurkrant, die in de AH hangt. Cora is bestuurslid bij de Groene Eland
geweest van eind 2000 tot begin 2006.

Verkeersactie De Groene Eland 1974

In Memoriam Ronald Jansen

Ronald overleed 17 januari  op 76 jarige leeftijd.

We zijn weer een prachtfestival in elkaar aan het organiseren! Op 14 januari kwam
de algemene vergadering van het Zeeheldenfestival voor de derde keer bij elkaar om
de voorbereidingen van editie 2010 (30 juni t/m 4 juli) te bespreken.

Ja, ik vind dat de gemeente Den Haag per direct met
een oplossing moet komen voor het nijpend
parkeerprobleem in het Zeeheldenkwartier!

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en nummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon kunt u afgeven bij bewonersorganisasatie De Groene Eland, Elandstraat
88a, of in een ongefrankeerde envelop zenden naar: De Groene Eland,  Antwoord-
nummer 13052, 2501 VC Den Haag.

Het Zeeheldenkwartier is door het over-
lijden van Ronald Jansen wellicht de mar-
kantste bewoner kwijt geraakt. Een crea-
tief en sociaal bewogen mens met een
geweldig gevoel voor humor die lande-
lijke bekendheid kreeg via populaire tv
programma’s als Showroom, Paradijsvo-
gels en De Stoel.

Ronald, geboren in Bandung Indonesië,
woonde ruim 37 jaar in het Zeehelden-
kwartier. Vrijwel dagelijks kon men hem,
met zijn twee honden achterop in een
mand, door de wijk zien fietsen.

Hij stond bekend om zijn vele zelf gebrei-
de, unieke truien, waaronder veel kunst-
werken, waarvoor bekende landgenoten
bereid waren flink te betalen. Dit leverde
hem de bijnaam de ‘truienbreier’ op. Hij
bezat ook een indrukwekkende collectie
bontjassen, die hij voor een zacht prijsje
op de kop tikte, en een aardige collectie
kunstboeken. Zijn voorkeur ging vooral uit
naar kunst uit de Renaissance.

Al vroeg in het voorjaar zat Ronald met zijn honden schaars gekleed op zijn eigen
‘strandje’ te zonnebaden in de Hugo de Grootstraat, compleet met koelbox, stoel en
parasol. Deze kleurrijke man zal door velen worden gemist. De samenleving in de wijk
is een stukje saaier geworden.

Vrijdag 12 februari gaat Nederland mas-
saal in een warme trui naar school of
kantoor, waar de verwarming enkele gra-
den lager wordt gezet.

Trek die dag een warme trui aan, zet de
verwarming lager, bespaar 7% energie per
graad en maak er een spannende en
energiezuinige dag van. Op de website
www.warmetruiendag.nl kun je lezen hoe
je deze dag op school of kantoor invulling
kunt geven en promotiemateriaal, zoals
posters, downloaden.

Warme Truiendag

Bij het opruimen van het archief kwamen wij deze leuke foto van een Verkeersactie van
de Groene Eland in 1974 tegen. De foto maakt nieuwsgierig. Wie zijn deze ouders en
kinderen? Wonen ze nog in de wijk? Waar ging de verkeersactie over? Weet u iets over
deze foto te vertellen, meld ons dat dan via elandkrant@groene-eland.nl

Subsidie Bouwen
aan Leefbaarheid:
voor u, door u!
Heeft u een goed idee om uw wijk leuker,
mooier of spannender te maken? Dan
kunt u geld krijgen van de gemeente om
uw idee uit te voeren.

Op  1 september 2009 is de subsidie-
regeling Bouwen aan leefbaarheid inge-
gaan. Met deze regeling wil de gemeente,
Den Haag nog leuker maken. Tot 1 juni
2011 kunt u ideeën indienen die temaken
hebben met bouwen en wonen. Indien uw
idee binnen de regeling past, dan geeft
de gemeente geld zodat u uw idee kunt
uitvoeren. Op de pagina idee inzenden van
www.denhaag.nl/denhaaginspireert kunt
u vanaf 25 januari het aanvraagformulier
downloaden.

Iedere burger van Den Haag kan zijn of
haar idee insturen. U kunt zelfstandig
meedoen, maar ook als groep met een
vereniging of stichting. De regeling geldt
voor heel Den Haag.

door Livia de Metz

foto: deBestpiX Miki de Best

Bij die algemene vergadering kunnen de
vrijwilligers van alle commissies aan-
schuiven om te horen wat anderen aan het
doen zijn, te vertellen wat er in hun com-
missies speelt en natuurlijk te overleggen
over van alles. Ideeën komen en gaan – of
blijven bestaan. Knelpunten en dilemma’s
komen op tafel en worden besproken. Het
is een gezellige, gedreven groep mede-
mensen en dat is ook wel nodig, zo’n feest
komt bepaald niet uit de lucht vallen. Over
onze financiële zorgen leest u elders meer
in de krant. Maar we hebben niet alleen
geld nodig!

Het Zeeheldenfestival is op zoek naar:
- presentatoren
Het festival bestaat voor en door de wijk
en dat betekent ook dat we wijkbewoners
van harte uitnodigen om zich aan te mel-
den als presentator (m/v)! Je hoeft geen
ervaring te hebben, maar wel lef - op een

leuke manier, want jij bent er voor het pu-
bliek en de artiesten, niet andersom. Heb
je leuk lef, humor en kan je zo nodig  im-
proviseren? Altijd op een groot podium
willen staan? Meld je dan zo snel mogelijk
aan bij  de programmacommissie;
programma@zeeheldenfestival.nl

- versterking van de kunstcommissie
De kunstcommissie verzorgt bijvoorbeeld
workshops voor jong en oud tijdens het
festival, maar kan zich ook bezighouden
met de decoratie van het Prins
Hendrikplein – en misschien wel met alle-
bei. Voor dit jaar zijn er ideeën, maar nog
niet genoeg helpende handen. Wil je mee-
werken aan de uitvoering? Of borrel je over
van de plannen en wil je in eerder stadium
meedenken? Of allebei? Laat dat dan
weten aan eindcoördinator Marjon
Rijnders: marjon@groene-eland.nl of tel.
06 2493 8529.

Zeeheldenfestival
zoekt versterking

Bewonersorganisatie De Groene Eland is gevestigd aan de Elandstraat 88a met een
kantoor en winkel. De wijkwinkel wordt gerund door vrijwilligers en is elke werkdag
geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

De winkeldienst bestaat uit bewoners uit de wijk, die een of meer ochtenden in de week
de winkel open stellen voor wijkbewoners: met vragen over de wijk; voor een kop koffie
en een luisterend oor en voor het aannemen van de telefoon. Daarnaast doen zij licht
administratief werk zoals kopiëren en verzendklaar maken van stukken. Voor een aantal
ochtenden in de week zijn wij op zoek naar een of meerdere bewoners, die de gesettelde
vrijwilligers willen komen bijstaan. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, dan
kunt u bellen met Marjon Rijnders, tel. 0624938529. Of kom een keer langs op maandag-
ochtend; dan kunt u vrijblijvend kennismaken.

De wijkwinkel van De Groene Eland
kan uw hulp gebruiken!
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In de afgelopen jaren zijn diverse huizen in de Zeeheldenkwartier opgeknapt waar-
door het straatbeeld in de wijk alleen maar fraaier is geworden. Veel bewoners heb-
ben hun huis grondig laten renoveren en kenmerkende eigenschappen van de karak-
teristieke (heren)huizen intact gelaten of zelfs teruggebracht. Zo ook in de
Barentszstraat.  Afgelopen jaren stonden talloze puincontainers in de straat voor de
vele verbouwingen die er plaats hebben gevonden.

Zo zijn ook de panden grondig verbouwd waar vroeger N.V. Roepers drukkerij was
gevestigd op de nummers 8 tot en met 14. Voor bewoners die al langer in de wijk wonen
leverde deze drukkerij jarenlang een herkenbaar beeld van de Barentszstraat. Wie heel
goed kijkt ziet op de voorgevel  van nummer 10 nog vaag de naam N.V. Roepers drukkerij
staan. De drukkerij werd in 1902 opgericht door de heer Roepers. Door zijn vroegtijdig
overlijden namen zijn zussen het toen over: ‘de dames Roepers”.  In de drukkerij waren
indertijd ongeveer zo’n 50 medewerkers werkzaam: van drukkers, zetters, toetsen-
bordbewerkers, ontwerpers, binders, chauffeur tot en met directie. Schuin tegenover de
drukkerij zat tevens de binderij voor de verdere afwerking van het  drukwerk. Aan de
voorzijde van de drukkerij, bij pand met nummer 8, stond de loodsmeltoven waar het
lood werd gesmolten, gezuiverd en waar vervolgens letters van werden gegoten. Achter
deze ruimte werkten de zogenaamde toetsenbordbewerkers.

Op de eerste etage zat de kantine voor het personeel. Hier bevond zich ook  een podium
waarvan de draaibare panelen waren beschilderd door de bekende kunstenaar  Edmond
Wingen.  De heer Wingen woonde toen eveneens in het  Zeeheldenkwartier. Het podium
werd o.a. gebruikt voor acts op personeelsfeesten. Op de eerste etage was ook een
kabinet  te vinden voor restanten bedrukt papier en een zaagmachine waarin lijnen
werden afgezaagd voor de drukkerij.

De drukkerijmachines stonden op de begane vloer van pand met nummer 10 die be-
reikbaar was via een toog aan de achterzijde van nummer 8. Op de bovenetage van
machines woonde de directie van de drukkerij die in verloop van de jaren wisselende.
Het kantoor van de directie zat tussen de panden met nummers 10 en 12 in. Op de
begane vloer van nummer 12 was de handzetterij aan de achterzijde gevestigd. Het
kantoor van de Roepers drukkerij was op nummer 14 ondergebracht.

Straat uitgelicht

Barentszstraat
door Petra Reijrink

De drukkerij leverde, naast het gebruikelijke handelsdrukwerk voor bedrijven, loden
letters voor andere drukkerijen. Als specialisatie maakten ze randen voor de papieren
aandelen die werden gedrukt waarmee naar beurzen werd gegaan.

Na faillissement en vertrek van de drukkerij in de jaren ‘90 kwamen desbetreffende
panden tot leegstand en werden een aantal jaren later verkocht aan particuliere bewo-
ners. De enorme betonnen vloeren die er liggen getuigen nog van de drukkerij die
destijds het zware gewicht van drukkerijmachines moesten dragen. Inmiddels zijn de
daken vernieuwd, tuingronden schoon verklaard en de gehele panden van binnen en
van buiten grondig aangepakt.

Ook omliggende panden in de Barentszstraat en omliggende straten in de wijk hebben
de laatste jaren een grondige opknapbeurt ondergaan. In de loop van de jaren is het
Zeeheldenkwartier een zeer geliefde wijk geworden voor bewoners in Den Haag, mede
dankzij de unieke ligging: dicht bij het centrum, strand en uitvalswegen.

Voor liefhebbers zijn op de website www.denhaag.nl gemeentegemeentearchief foto’s
van straten te vinden.

De geplande herstructurering in het Zee-
heldenkwartier door Woningstichting
Haag Wonen laat weinig ruimte voor so-
ciale huurwoningen. De Roggeveenstraat,
die op de nominatie staat gedeeltelijk ge-
sloopt te worden, wordt in de toekomst een
straat voor de hogere inkomens. De be-
doeling is om deels “kluswoningen” en
deels nieuwbouw te realiseren.

Tijdens de eerste presentatie van de plan-
nen in oktober 2007 werd nog gesproken
van huur- en koopwoningen voor de
middeninkomens. Een middeninkomen
liep toen van € 22 000,- tot € 50 000,-.  In-
middels is  in ieder geval voor de Rogge-
veenstraat hiervan geen sprake meer. Met
een financieringseis van  € 270 000,- voor
de kluswoningen en een veel hogere voor
de nieuwbouw wordt gemikt op de hogere
inkomens.

Bij een herstructurering zoals deze is de
gemeentelijke eis dat er minimaal 30 %
sociale huurwoningen terug gebouwd
gaan worden. Deze woningen wil Haag
Wonen gaan realiseren in de Hemster-
huisstraat en Westerbaenstraat als 5 hoog
gestapelde seniorenflats. Nu denkt bijna
iedereen dat 30% toch ongeveer 1/3 is
maar het zit toch iets anders in elkaar.
Doordat de flats in 5 lagen dienen als com-
pensatie voor eengezinswoningen is het
grondgebruik voor het sociale deel slechts
8%. Er wordt dus 92% van de grond ver-
kocht die voorheen met sociale doelen in
het bezit van Haag Wonen was.

Ook de keus voor de locaties is op z’n
minst opmerkelijk te noemen. In een ge-
meentelijk nota (tekst Haag Wonen/Kris-
tal BV?) wordt gesproken over: “Het aan-
trekken van middeninkomens heeft op
deze locatie minder kans van slagen van-
wege de omliggende complexen. Dit zijn
voornamelijk woningen van Haag Wonen
(!) Nieuwbouw uit de jaren ’80 en ’90 met
een wat mindere uitstraling. Volgens de
keuzematrix biedt nieuwbouw met 5 lagen
gestapeld het meeste resultaat. Dit leent
zich goed voor woningen voor ouderen in
de sociale huursector. Mogelijk ook als
groepswoningen voor ouderen”. (locatie
Hemsterhuisstraat nrs 49-75).

“Het aantrekken van middeninkomens
heeft ook op deze locatie in de Hemster-
huisstraat minder kans van slagen. De
woningen liggen in een smal deel van de
straat, direct tegenover de uitgang van een
parkeergarage. Ook ligt deze locatie tegen-
over een flat voor ouderen van Haag Wo-
nen. Het ligt voor de hand om hier ook
woningen voor senioren te realiseren”.
(locatie Hemsterhuisstraat nrs 197-207).

Deze ronduit schokkende citaten geven
een goed inkijkje in hoe er over sociale
woningbouw gesproken wordt. De conclu-

Huurwoningen opgedoekt;
bezit verkocht aan hoogste
bieder

sie is gerechtvaardigd dat de goede loca-
ties bestemd zijn voor de verkoop en de
reststukjes dienen om de oudere minder
draagkrachtige huurders te huisvesten.

Voor de nieuwbouw zal het karakteristieke
stuk tussen de houtskeletbouw en de
school “De Wereldwijzer” gesloopt moe-
ten worden.  Er dreigt dus weer een stukje
Haagse geschiedenis ten prooi te vallen
aan financiële belangen. Haag W onen
heeft de gemeente laten weten dit het
slechtste stuk te vinden. Een mening die
door geen enkel bouwkundig rapport of
door waarnemingen van bewoners ge-
steund wordt.

In de lente van 2009 heeft de bewoners-
commissie geadviseerd dit deel te be-
stemmen voor sociale huisvesting. De
haalbaarheid van dit voorstel is door een
onafhankelijk deskundige bevestigd.

Haag Wonen heeft aangeven dat de her-
structurering op z’n minst kostenneutraal
moet zijn. Dat betekent dat het plan niets
zou mogen kosten, aan de andere kant
hoeft er ook niets op verdiend te worden.
Het lijkt er echter sterk op Dat Haag Wo-
nen hier de Zilvervloot ziet binnenvaren in
het Zeeheldenkwartier. En wil ze en pas-
sant ook nog de schat van de Tasman-
straat buit maken?

De bewonerscommissie Roggeveenstraat
spreekt zich uit voor het respecteren van
de historische bebouwing; hergebruik
moet voorop staan. De betaalbaarheid van
de huizen komt met de huidige plannen
op het spel te staan. Maar ja, er staat niet
voor niets in het W ijkprogramma Zee-
heldenkwartier van Haag Wonen: “Het Zee-
heldenkwartier is een populaire wijk om te
wonen. Maar de goedkopere huurwonin-
gen zijn minder gewenst”

Bewonerscommissie Roggeveenstraat.
Contactadres:
Roggeveenstraat 91, 2518TL Den Haag.
E-mail: bewoners.com@xs4all.nl

De gemeente Den Haag ondersteunt buurt- en straatactiviteiten in de stad. Het gaat
om kleine activiteiten die bewoners organiseren. Het doel van de activiteiten is dat
bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in
de eigen buurt of straat. U kunt voor een straatfeest maximaal € 700,- subsidie aan-
vragen. De subsidie is niet voor professionele instellingen.

Straatfeest organiseren?

1981 - Drukkerij Roepers aan de Barentszstraat.

Wilt u reageren op artikelen in deze Elandkrant?
Dat kan via e-mail: elandkrant@groene-eland.nl

of per brief aan: Elandkrant, Elandstraat 88a, 2513 GV Den Haag

De Living Room
organiseert tijdelijk geen activiteiten
Per 1 januari 2010 is de Living Room niet meer gevestigd aan de Veenkade 48. Om
verschillende redenen kunnen wij, als kerkelijk project, niet meer van dit gebouw ge-
bruik maken. Daarom worden er voorlopig geen activiteiten georganiseerd. Voor de
kinderclub op woensdag, de tienermeidenclub op donderdag en de buurtkerk op
donderdagavond zijn we nu op zoek naar een ander pand in de buurt.

U kunt de subsidie tot 1 juli van het jaar
aanvragen. Vraag de subsidie ten minste
10 werkdagen voordat het feest plaatsvindt
aan. De gemeente heeft een vast budget
voor straat- en wijkfeesten. Als het geld op
is, wijst de gemeente de aanvragen die
nog binnenkomen af. Heeft u een leuk
idee waarvoor u subsidie wilt aanvragen?
Neem dan contact op met bewoners-
organisatie De Groene Eland, Elandstraat
88a, tel: 3560410. Dagelijks bereikbaar
tussen 9.00 en 12.30 uur. Mailen kan ook:
info@groene-eland.nl
Meer informatie op www.denhaag.nl of via
een link op www.zeeheldenkwartier.nl
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Nabij het centrum van Den Haag komt in de Tasmanstraat nieuwbouwproject
Tasmanhof. Het betreft de oude locatie van basisschool de Wereldwijzer, in het ge-
deelte tussen de Prins Hendrikstraat en de Van Speijkstraat.

De ligging van het Tasmanhof is besloten en autoluw. Dat zorgt voor een intiem wijkje.
Het project bestaat uit 12 herenhuizen en 6 stadswoningen. De bouwstijl sluit nauw aan
op de statige, oude herenhuizen in de buurt. In het midden komt een kleinschalig zorg-
centrum, dat onderdak biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De bewo-
ners worden straks begeleid door het Rudolf Steiner Verpleeghuis.

De (koop)woningen hebben een woonoppervlakte tussen de 150 m2 en 195 m2 en
hebben elk een eigen tuin of een ruime patio. Het is mogelijk de woning naar eigen
smaak aan te passen. Bij de herenhuizen kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een
lichte serre aan de achterkant van de woning. Bij de stadswoningen kan het ruime terras
worden vervangen door een extra (6e) kamer.

Kristal projectontwikkeling realiseert dit project in opdracht van Haag Wonen. Naar ver-
wachting start de verkoop in het 2e kwartaal van dit jaar. De prijsindicatie is vanaf 430.000
euro v.o.n. De bouw start als zeventig procent van de woningen is verkocht.

Heeft u interesse in een woning in het Tasmanhof? Neem dan contact op met Kristal
Verkoop, door te bellen met 0900 – KRISTAL (0900 57 47 825, lokaal tarief) of kijk op
www.tasmanhof.nl voor meer informatie over dit project.

Tasmanhof:
kleinschalig nieuwbouwproject met ruime woningen

Tasmanhof

Tot 15 februari kunnen dierenliefhebbers
zich opgeven voor een cursus EHBO voor
huisdieren of Kattengedrag. In maart
2009 geeft de Haagse Dierenbescher-
ming namelijk weer twee cursussen over
het verzorgen en omgaan met huisdie-
ren. De cursus EHBO voor huisdieren is
al jarenlang erg populair en wordt in vier
avonden gegeven. De cursus Katten-
gedrag gaat onder andere in op het voor-
komen en oplossen van probleemgedrag.

EHBO voor Huisdieren
Hoe herken ik een spoedgeval? Een dui-
delijk geval is een dier dat is aangereden,
maar er zijn ook andere aandoeningen die
hieronder vallen. In een korte cursus EHBO
voor huisdieren zullen onder andere de
grondbeginselen van de EHBO, de inwen-
dige spoedgevallen en de EHBO bij knaag-
dieren en vogels worden behandeld. De
cursus wordt gegeven door dierenartsen
op dinsdag 2, 9, 16 en 23 maart 2010 van
19.30 uur tot 21.30 uur.

Kattengedrag
De cursus Kattengedrag wordt gegeven
door dr. Matthijs Schilder, diergedrag-
deskundige aan de faculteit Diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht. In deze
cursus wordt geleerd de lichaamstaal van
de kat te herkennen en begrijpen, pro-
bleemgedrag aan te pakken en te leren
waar men op moet letten bij de aanschaf
van een kat.

Jaarlijks komen veel katten in het asiel te-
recht. In veel gevallen had dit voorkomen
kunnen worden als de eigenaar van het
dier zijn huisvriend beter had begrepen.
Zogenaamd probleemgedrag kan in veel
gevallen worden aangepakt en opgelost.
De Dierenbescherming hoopt hierin door
middel van het organiseren van deze cur-
sus bij te dragen. De cursus Kattengedrag
wordt gegeven op woensdag 10 en 17
maart van 20.00 tot 22.00 uur.

Meer informatie over de cursussen en het
inschrij fformulier staan op de website
www.denhaag.dierenbescherming.nl

Leer meer
over je
huisdier

Uitkomst Burgerinitiatief
Zeeheldenfestival
Op 10 december 2009 besprak de gemeenteraad ons burgerinitiatief. Om dat voor
elkaar te krijgen hebben we tijdens het Zeeheldenfestival in juli 2009 ruim 2.500
handtekeningen verzameld. Dit in protest tegen de gemeentelijke verplichting om
bewakers in te huren. Als organisatie vinden we namelijk dat de inzet van wijkpolitie
op dit buurtfeest van wezenlijk belang is. Die kent de wijk en beschikt daardoor over
de voorkennis om gericht en preventief te kunnen ingrijpen. Bewakers niet.

De bestuurlijke procedure startte na de zomer, toen we het burgerinitiatief met alle
handtekeningen formeel indienden bij de gemeenteraad. We mochten door naar de
volgende ronde; op 4 november jl. vergaderde de raadscommissie voor de Stadsdelen
hierover in de wijk, met ons en burgemeester Van Aartsen (die de politie in zijn porte-
feuille heeft). De raadsbehandeling in december was de laatste stap.

De ietwat teleurstellende uitkomst is dat de gemeente het beleid niet aanpast; in begin-
sel moeten evenementen hun eigen bewaking verzorgen, ook het Zeeheldenfestival. De
burgemeester wil bovendien de vrijheid behouden om de (wijk)politie daar waar nodig
in te zetten, bijvoorbeeld bij een Afghanistan-top. Maar er is op bestuurlijk niveau zeker
sprake van goede wil. De raad en de burgemeester hebben veel sympathie voor het
Zeeheldenfestival. Ook zij vinden dat het open karakter van dit levendige, gezellige buurt-
feest moet worden behouden. We zijn zeer benieuwd of die sympathie in de praktijk in
ons voordeel gaat uitpakken. Dat zal de komende maanden bij de voorbereidingen van
het 30ste Zeeheldenfestival moeten blijken!

Jouw idee,
doe er wat mee!
Heb jij een goed idee voor een activiteit
voor jongeren, maar geen geld om het te
organiseren? De gemeente Den Haag
heeft een speciale subsidie voor zulke
activiteiten. Activiteiten die subsidie kun-
nen krijgen, zijn bijvoorbeeld: een sport-
toernooi voor en door jongeren, een
dans- of muziekoptreden, een speurtocht
door de wijk, enz. Het maximale bedrag
voor subsidie is € 700,--.

De subsidie mag niet gebruikt worden om
eten en drinken van te kopen. Maximaal
5% van de subsidieaanvraag mag worden
gereserveerd voor onvoorziene kosten.
De activiteit moet  aan een aantal voor-
waarden voldoen, zoals.:
· De activiteit is voor een groep.
· De activiteit is in Den Haag.
· De activiteit wordt door 1 of meerdere

jongeren tussen de 12 en 25 jaar geor-
ganiseerd.

· De activiteit is geen onderdeel van een
bestaand activiteitenprogramma (waar-
voor al subsidie wordt ontvangen).

Meer informatie, alle voorwaarden en aan-
vragen subsidie via de website van het Jon-
geren Informatie Punt (JIP):
www.jipdenhaag.nl/jouwidee

Sterilisatieactie Kattenzorg
Van zaterdag 20 februari tot en met zaterdag 6 maart organiseert Vereniging Kattenzorg
weer een sterilisatie- en castratieactie. Kattenbezitters die hun huisdier willen laten
helpen, kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de vereniging.
Zij kunnen zich tijdens de actieperiode op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur aan-
melden via 070-3457985. Meer informatie op www.kattenzorg-denhaag.nl

door Livia de Metz
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Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

Activiteiten 2010
Maandag
09.00-10.00 uur Yoga
12.00-12.45 uur Meer Bewegen voor Ouderen 55+

Dinsdag
09.30-12.00 uur Handwerken 55+
13.30-16.00 uur Bingo 1x per 2 weken
18.00-21.00 uur Huiswerkbegeleiding

Woensdag
10.00-13.00 uur Senioren contactbank
09.45-11.45 uur Bloemschikken 1x per 2 weken
11.00-12.00 uur Aerobics
13.30-15.30 uur Tekenen en schilderen
13.30-16.00 uur Sjoelen
12.30-13.30 uur Aerobics
16.30-20.00 uur Marokkaanse werkgroep

Donderdag
15.15-16.15 uur Aerobics

Vrijdag
09.00-09.45 uur Meer bewegen voor ouderen 55+
10.00-10.45 uur Meer bewegen voor ouderen 55+
18.30-20.30 uur STAAD Salsa dansen

Zaterdag
10.00 -16.30 uur Marokkaanse Werkgroep

Zondag
10.00-16.30 uur Marokkaanse werkgroep
13.00 - 16.00 uur Pannenkoeken: 15 november
14.30-17.00 uur Culturele middag

(4e zondag v/d maand)

De Heldenhoek

Inlichtingen
Voor meer informatie over bovenstaande activitei-
ten kunt u contact opnemen met de receptie van
wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Eland-
straat 88. De receptie is op werkdagen geopend
van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Telefoon: 070-4248115.

Ontmoetingsruimte
In de ontmoetingsruimte van De Heldenhoek kunt
u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur terecht voor
een kopje koffie of thee en diverse belegde broodjes.

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

Peuterspeelzaal Tomteboe

Kom tijdens de speeluren gerust langs.
Openingstijden maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
en dinsdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur

Inlichtingen telefoon 06-30568455
e-mail: tomteboe@hotmail.com

We  zijn momenteel  ook  een  voorschool [Kaleidoscoop]
en we werken samen met basisschool “de Wereldwijzer”

Knutselen, klimmen en klauteren, tekenen,
kringspelletjes, poppenhoek, zingen, samen
buiten spelen, eigenlijk te veel om op te noemen.

Witte de Withstraat 119

De  ouderbijdrage is 20 euro per maand, en
als u een Ooievaarspas  heeft is het gratis.

Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 11.30 uur
Leeftijd: 2,5 tot 4 jaar

Peuterspeelzaal
De Veldmuisjes

Telefoon:
06-23891364

Da Costastraat 40

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

De deelnemers hebben door de
telefooncirkel iedere dag contact
met anderen en in sommige si-
tuaties kan tijdig hulp ingescha-
keld worden. Wanneer u belang-
stelling hebt voor de telefoon-
cirkel, dan kunt u contact opne-
men met de coördinator mevr.
Tineke van Eendenburg, tel.
3024250 of  Matthias Wenzel,
consulent Ouderenwerk / Oude-
renadviseur St. Zebra, Eland-
straat 88, tel. 4248127.

Warme maaltijd 55+
Iedere maandag en donderdag om 17.00 uur
wordt er in De Heldenhoek een warme
maaltijd geserveerd.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot
uiterlijk 11.00 uur op dezelfde dag
via tel: 4248115  of bij de informatiebalie
van wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88.
Kosten:  € 4,-- per maaltijd

In De Heldenhoek 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,  tel: 4248115.

Yoga

Clubhuis ‘t Anker
Witte de Withstraat 119
Tienerwerk tel: 070-4248295

Tiener/jongerenclubs 12 tot en met 18 jaar
Woensdag
Zin om een muziekje te komen luisteren of even te sporten? Of een
leuk idee, kom ff praten, met enthousiasme is een hoop mogelijk.
Kom woensdag langs van 19.00 tot 20.30 uur. Kosten: 50 eurocent

Donderdag
Karate
Nieuw in het Anker is de cursus karate. Wil jij
jezelf leren verdedigen en leren flitsende trap-
pen en stoten te maken? Schrijf je dan in.
Elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Leeftijd: 12 t/m 17 jaar. Kosten: 5 euro per maand

Inloop
Ook donderdag is onze deur weer open, loop even
binnen. Er zijn verschillende dingen te doen, zoals
verschillende sporten in de sportzaal. Relaxen bij een
muziekje. Of daag ons uit voor een potje darts.
Van 19.00 uur tot 20.30 uur. Kosten 50 eurocent

Vrijdag
Saaie dag op school gehad en wil je gezellig je weekend in gaan, ook
vrijdag is onze deur weer open. Dus niets te doen, stap gezellig bin-
nen. Goede ideeën voor nieuwe cursussen overleg ff met de leiding,
wie weet krijgen we het voor elkaar.
Van 16.00 tot 17.30 uur. Kosten 50 eurocent

Clubhuis ‘t Anker
Witte de Withstraat 119
Kinderwerk: 070-4248293

In de periode van februari - mei worden er vier Koempoelans geor-
ganiseerd, iedere 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur in het Klokhuis.

Het programma ziet er als volgt uit:
- 10 februari: Indische verhalen vertelt door Coen Pronk
- 10 maart: Balinese dansen, presentatie en demonstratie door Aafke

de Jong
- 14 april: “Snuffelen in het verre Oosten”, presentatie verzorgt door

Ine Oostdam
- 12 mei: high tea met Hans Steijger (piano)

De entree bedraagt € 2,50, inclusief een kopje koffie of thee. Ook zijn
er altijd heerlijke Indische hapjes te koop. Voor verdere informatie
kunnen belangstellenden terecht bij het Klokhuis, Celebesstraat 4,
tel. 350 35 11. De Stichting Pelita, het Ouderenwerk van de St. Zebra
en haar vrijwilligers organiseren de bijeenkomsten.

Nog een paar weekjes en dan zal de temperatuur
gaan stijgen en kan de Voorjaarsvakantie weer
beginnen. Hoogste tijd voor het Voorjaarskamp van
Clubhuis het Anker!

Dit Voorjaarskamp zal wederom plaatsvinden op
ons fantastische kampterrein ’t Sjot te Stroe. We
gaan dit jaar veel gezellige, spannende en actieve
dingen doen. Kortom het belooft net zo gaaf te wor-
den als alle andere jaren.

Het Voorjaarskamp is bedoeld voor kinderen in de
leeftijd 6 tot en met 12 jaar. We vertrekken op
maandagochtend 22 februari en we komen op vrij-
dagmiddag 26 februari 2010 weer terug. De kosten
zijn 60 euro per kind. Het tweede kind uit één gezin
mag voor 45 euro mee. Of met de ooievaarspas
kun je 20 euro korting krijgen per kind.

Heb je er net zoveel zin in gekregen als wij schrijf je
dan snel in bij  juf Annelies of juf Tamah, want vol is
vol!  Je kunt je inschrijven tot en met maandag 15
februari 2010. Je staat ingeschreven als je 20 euro
vooruit betaald hebt!

 Ingeschreven kinderen en
ouders krijgen rond 17 fe-

bruari een brief thuis met
daarin alle informatie over
het Voorjaarskamp.

Heb je nog vragen?
Bel even of kom langs!

Tamah en  Annelies

Voorjaarskamp van
Clubhuis het Anker

In februari en maart vinden er drie, mogelijk vier,  zondagmiddag-
activiteiten in het kader van het Winterweekend  plaats. Cultureel-
culinaire zondagmiddagbijeenkomsten, georganiseerd door het
Ouderenwerk van de St. Zebra.

Het programma ziet er als volgt uit:
14 februari in het Klokhuis: Optreden van “Duo No Smoking”, met
gitaar en zang. Maaltijd: erwtensoep garni.
28 februari in De Heldenhoek: Blijspel “Een verhuizing en andere
ongemakken”, gespeeld door “Dindua”. Maaltijd: kip, witlof, aardap-
pelen. (onder voorbehoud)
14 maart in het Klokhuis: Dialezing “Langs de Scheveningse weg”door
mevr. Koos Wentholt. Maaltijd: hutspot met gehaktbal.

De programma’s beginnen om 14.30 uur en duren tot circa 17.30 uur.
De plaatsbewijzen kosten € 5,00 (Ooievaarspas: € 3,50). De maaltijd
is hierbij inbegrepen. Vervoer met Wijkbus “Stap in” is mogelijk.
Informatie en kaartverkoop bij WDC De Heldenhoek, Elandstraat 88,
tel 424 81 15 en het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Winterweekend

Koempoelan


