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Historisch boek Zeeheldenkwartier
De Groene Eland is al een tijd bezig om een boek samen te stellen die de geschiede-
nis van het Zeeheldenkwartier beschrijft. De financiën voor dit boek zijn zo goed als
rond maar we hebben nog wat inhoud nodig.

Als u veel weet van de geschiedenis van het Zeeheldenkwartier of als u daar onderzoek
naar wilt doen en u het leuk lijkt om een gedeelte te schrijven voor het historisch boek,
meldt u dan via de e-mail aan bij De Groene Eland, secretariaat@groene-eland.nl.

Met uw inzet kunnen we er voor zorgen dat het Zeeheldenkwartier nog dit jaar het boek
krijgt wat het verdient.

Van de voorzitter

Afgelopen 11 januari organiseerde De Groene Eland weer een Nieuwjaarsborrel. Met
veel plezier en trots kan ik zeggen dat het een succesvolle bijeenkomst was, waar
veel bewoners, gemeenteambtenaren, raadsleden en zelfs een wethouder aanwezig
was.

Schrijf 13 maart in uw agenda want dan is er een politiek debat. Na de succesvolle
politieke debatten uit 2010 en 2011 organiseert De Groene Eland wederom een
politiek debat wat gericht is op het Zeeheldenkwartier. Dit is de gelegenheid om
alle fracties van de gemeenteraad te spreken, ideeën uit te wisselen en om te
kijken of hun beloftes gestand zijn gedaan.

Het politiek debat wordt gehouden in wijkcentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.
U kunt discussieonderwerpen aandragen door deze te mailen naar:
secretariaat@groene-eland.nl.

Piet Heinpein ca. 1905, met paardentram, gezien vanaf de Prinsessewal.
Rechts de Anna Paulownastraat. De hoge schoorsteen is van meubelfabriek Mutters.

De Franse ambassade gaat verhuizen naar het ‘Kodakpand’ aan de Anna Paulowna-
straat 50. Voordat de Franse ambassade daar intrekt, wordt het pand gerenoveerd.
Aanleiding voor de verhuizing is het nieuwbouwproject voor de Hoge Raad der Neder-
landen op de huidige locatie van de Franse ambassade, Smidsplein 1.

Het Kodakpand’ wordt grondig gerenoveerd en in oude glorie gerestaureerd. Het pand
heeft architectonische waarde: het is in 1935 gebouwd voor het fotobedrijf Kodak in de
stijl van de Haagse school met Jugendstilelementen. Het is geen rijksmonument maar
behoort wel tot het beschermde stadsgezicht van Den Haag.

De Fransen zijn nauw betrokken en leveren hun expertise in onder meer de beveiliging.
Verder is in het project aandacht voor allure, maar ook voor zaken als duurzaamheid. De
openbare ruimte rondom de nieuwe ambassade wordt meegenomen in het project.
Hierdoor wordt ook de omgeving van de locatie verbeterd. De nieuwe Franse ambas-
sade moet in het najaar worden opgeleverd.

13 maart
Politiek debat Zeeheldenkwartier

Franse ambassade naar ‘Kodakpand’

2012 wordt een interessant jaar voor De
Groene Eland omdat we op een andere
manier subsidie gaan krijgen. De subsi-
die is o.a. nodig voor onze huisvesting, de
bewonersvergaderingen, activiteiten en
soms voor juridische procedures. De
nieuwe subsidieregeling is gebaseerd op
projecten welke moeten passen binnen
het gemeentelijke beleid. De Groene
Eland heeft daar moeite mee omdat wij
het Zeeheldenkwartier willen vertegen-
woordigen en dus ook tegen het gemeen-
telijk beleid willen kunnen ingaan. Ten-
slotte zijn wij geen verlengstuk van de ge-
meente maar de spreekbuis van het Zee-
heldenkwartier.

Dit jaar willen we weer een Zeehelden-
festival organiseren maar ook hier staat
de subsidie onder druk. Op dit moment
kan ik u alleen mededelen dat onze vrij-
willigers hun uiterste best doen om aan
voldoende financiële middelen te komen.
Rond maart moet het duidelijk worden of
er nog een volgende Zeeheldenfestival
komt.

Door de bouw van de Volautomatische Auto Berging (VAB) en de herinrichting Veen-
kade-Noordwal, zal tramlijn 17 tien maanden moeten omrijden. In die periode zullen
de haltes Veenkade/Noorwal, Vondelstraat/Elandstraat en Zoutmanstraat/Van
Speijkstraat komen te vervallen. Het plan was om een noodbrug te bouwen boven de
negen meter diepe bouwput, waardoor reizigers gebruik konden blijven maken van
de haltes. Maar wethouder Peter Smit van verkeer heeft de gemeenteraad 10 januari
in een brief laten weten dat dit onveilig en te duur is. 

Op 13 maart a.s. organiseert De Groene
Eland opnieuw een politiek debat en ik
hoop dat de bewoners van het Zeehelden-
kwartier, ondanks dat het dit jaar geen
verkiezingsjaar is, weer in grote getale
aanwezig zullen zijn. Als u zich verbonden
voelt met het Zeeheldenkwartier en het
Zeeheldenkwartier wil verbeteren dan heb-
ben wij uw mentale steun hard nodig en
zouden wij uw aanwezigheid zeer op prijs
stellen.

Ondanks alle drukke normale dagelijkse
werkzaamheden hebben de vrijwilligers
van De Groene Eland een ongelofelijke
inzet gepleegd in 2011 en dat gaan we ook
weer doen in 2012. Hierbij wil ik dan ook
mijn medebestuursleden en de andere
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
onbezoldigde inzet en enthousiasme.

Namens het bestuur van De Groene Eland
wil ik alle bewoners van het Zeehelden-
kwartier een gezond en succesvol 2012
toewensen.

Ludo Geukers, voorzitter De Groene Eland.

Het  ‘Kodakpand’ aan de Anna Paulownastraat 76 wordt de nieuwe huisvesting van de Franse
ambassade. Onlangs is men begonnen met de restauratie.

Tien maanden geen lijn 17
door het Zeeheldenkwartier

Lijn 17 is een van de drukbezochtste tram-
lijnen van regio Haaglanden. Voor het Zee-
heldenkwartier is het de tramlijn die de wijk
qua openbaar vervoer ontsluit. Vele wer-
kenden, scholieren en ouderen zijn afhan-
kelijk van tramlijn 17.

Hoe vervangend openbaar vervoer gere-
geld gaat worden is nog niet bekend. Al-
ternatieve haltes op de W aldeck Pyr-
montkade of de Parkstraat zijn onaccep-
tabel, ware dit wel zo dan zou lijn 17, de
meest rendabele lijn, nooit zijn aangelegd.

Door het ontbreken van lijn 17 zullen meer
verkeersbewegingen gaan plaats vinden
wat in strijd is met de doelstelling van het
Verkeerscirculatieplan. Of de uitgeweken
passagiers na de bouwwerkzaamheden
weer terug in de tram te krijgen zijn, is maar
de vraag. Ook de HTM zal schade onder-
vinden en gecompenseerd willen worden!
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Bewonersorganisatie
De Groene Eland komt op voor
de belangen van de wijkbewo-
ners op het gebied van leefbaar-
heid, veiligheid, buurtcultuur, wo-
nen en werken.

De Groene Eland bestaat uit al-
lerlei groepen en commissies van
bewoners die meewerken om de
buurt gezelliger, mooier, leefbaar-
der te maken en te houden. Wilt u
meer informatie over de werk-
groepen of zich bij een van de
werkgroepen aansluiten? Neem
dan contact op met De Groene
Eland.

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!
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Terrassen in de wijk
De werkgroep Leefbaarheid en Verkeer  en het Bestuur van De
Groene Eland hebben zich gebogen over het terrassenbeleid in het
Zeeheldenkwartier. Aanleiding was zowel het verloren gaan van
parkeerplaatsen als het uiterlijk van deze ontmoetingsplaatsen. De
indruk was ontstaan dat onze gemeentelijke overheid nogal mak-
kelijk omgaat met de randvoorwaarden bij het verlenen van een
terrasvergunning.

Over smaak valt niet te twisten, maar of we nou meer gelukkig worden
van houten bakken dan van automobielen op parkeerplaatsen? Zegt
u zelf het maar. Voor alle duidelijkheid, De Groene Eland is niet tegen
terrassen, integendeel (mits ze op een juiste manier gebruikt worden).

Omdat B&W bezig is een nieuw beleid te ontwikkelen met betrekking
tot terrassen heeft De Groene Eland enige suggesties gedaan. Bij
een terrasaanvraag in een beschermd stadsgezicht, zoals onze wijk,
wordt ook altijd om advies gevraagd van de Advies Commissie Open-
bare Ruimte (ACOR). Wat De Groene Eland nu zou willen is, dat deze
commissie altijd de mening gaat vragen van zowel de Bewoners-
organisatie, als van de Ondernemersvereniging aangaande zo’n
terrasaanvraag. De ACOR zou daarbij verplicht moeten worden de
mening van de beide organisaties te beargumenteren en in hun be-
sluitvorming mee te nemen. Het aanzien van de wijk is gaat ons toch
allemaal aan?

2012 biedt nieuwe kansen, zo ook voor Boog! Dit jaar gaan we star-
ten met een vrouwengroep! In het afgelopen jaar is Boog met ver-
schillende vrouwen uit de wijk in contact gekomen. Sommigen van
hen geven aan dat ze een plek missen om elkaar te ontmoeten.
Daar kan nu verandering in gebracht worden!

Met vrouwen uit de wijk willen we een groep starten. Natuurlijk voor de
gezelligheid en te praten over dingen die jou bezighouden. Ook kan je
kennis opdoen van verschillende onderwerpen, zoals opvoeding, ge-
zondheid, hobby’s of taal. Hoe en wanneer deze bijeenkomsten plaats-
vinden bepalen we graag met de vrouwen zelf.

Informatiemiddag
Wil jij mee doen aan de vrouwengroep Zeeheldenkwartier? Kom dan
naar de informatiemiddag op donderdag 9 februari om 13.30 uur in
wijkcentrum de Heldenhoek.

Meldt je aan
Laat even weten of je komt? Ook kan je voor informatie contact opne-
men met stichting Boog: Elsbeth van der Ven, telefoon 070 3121257
of 06 19140207.

Strooptocht verdubbelt
aantal bezoekers
Op zondag 18 december vond voor de tweede keer de Strooptocht
door het Zeeheldenkwartier plaats. Een tocht door een wondere
wijk vol lichtjes en volop traktaties van de ondernemers. Waar de
organisatie bij de eerste editie al zeer tevreden was met 300 be-
zoekers, werden dit jaar 600 bezoekers geteld.

‘Het aantal bezoekers was letter-
lijk overweldigend’ vertelt de or-
ganisator van de Strooptocht
Rian Knop. Niemand had zoveel
bezoekers durven dromen. Tij-
dens de voorverkoop leek het er
nog op dat het aantal bezoekers
niet ver boven vorig jaar zou lig-
gen, maar de laatste dagen voor
de tocht werd nog een verrassend
groot aantal kaarten verkocht. Bij
de startpunten werd dan ook heel
hard gewerkt om ervoor te zorgen
dat er voor zoveel mogelijk deel-
nemers een tas, routelijst en
Gluhwein was.

Omdat het aantal deelnemende winkeliers en café’s veel groter was
dan vorig jaar en omdat er nu ook voor het eerst een aantal activiteiten
op straat plaatsvonden, was het nog steeds gezellig druk in de win-
kels, maar waren ze niet overvol. De blije gezichten van zowel bezoe-
kers als ondernemers maken deze tweede editie weer een groot suc-
ces. Een sfeerimpressie van deze succesvolle dag is te zien op op de
website www.strooptocht.nl

Verkeerd aangeboden huisvuil leidt tot een vervuilde omgeving en
tot veel ergernis. Jaarlijks worden er ongeveer 13.000 vuilniszak-
ken te vroeg op straat gezet of verkeerd aangeboden. Huisvuil moet
in goed gesloten vuilniszakken worden aangeboden en niet in losse
tasjes of dozen. Meeuwen, honden of katten scheuren de zakken
open, waarna de inhoud door de straat waait.

De gemeente controleert daarom de manier en het tijdstip waarop u
(huis)vuil aanbiedt. Biedt u uw vuil verkeerd aan? Dan kunt u een
boete krijgen. Per 15 november 2011 voert Den Haag het middel van
‘spoedeisende bestuursdwang’ in. De overtreder moet bewijzen dat
de verkeerd aangeboden vuilniszak niét van hem is. Met deze nieuwe

regels kunnen ook de kosten van
verwijdering van het vuilnis op de
vervuiler worden verhaald. Dat
leidt tot een boete van € 70,-  plus
€ 34,-. Valt iemand in herhaling,
dan wacht een nog hogere boete.

Huisvuil mag na 22.00 uur de
avond ervoor en vóór 7.45 uur op de
ophaaldag worden aangeboden.

Heeft u grofvuil? Maak dan een
afspraak via de Grofvuiltelefoon
(070) 366 08 08 om het te laten
ophalen. Voor particulieren is dit
gratis.

Betalen bij verkeerd
aanbieden huisvuil

Vrouwengroep
Zeeheldenkwartier

Verkeerd Circulatie Plan
op Laan van Meerdervoort
Het Verkeers Circulatie Plan Centrum (VCP) betekent een drama
voor het smalle deel van de Laan van Meerdervoort ( tussen de
splitsing Groot Hertoginnelaan/Carnegielaan en de Zeestraat). Sinds
de invoering van het VCP is er nooit een bord geplaatst om het
verkeer linksaf naar de centrumring te leiden. Ook zijn er geen
fysieke maatregelen genomen om het verkeer makkelijker naar de
centrumring te doen rijden dan zoals tot nu toe: in een keer recht
door, met alle negatieve gevolgen van dien.

Daarom hebben bewoners van het smalle deel van de Laan van
Meerdervoort samen met de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer een
zwartboek opgesteld. Dit zwartboek is inmiddels aangeboden aan de
Gemeenteraad. In een begeleidende brief van de Groene Eland wordt
een integrale  aanpak van alle opgesomde knelpunten geëist.

In het zwartboek staat onder meer,  dat het besluit van de Gemeente-
raad over de herinrichting van dit deel van de Laan met het aanbren-
gen van één rijstrook en fietspaden in beide richtingen, nog steeds
niet is uitgevoerd. Het verzoek tot het plaatsen van een snelheidsme-
ter om het voortrazende verkeer, die de toegestane maximum snel-
heid zwaar te boven gaat,  te temperen is door de Gemeente afgewezen.

Bovendien wordenalle geldende maximum milieuwaarden over-
schreden.De maximum grenswaarde voor NO2 concentratie bedraagt
40ug/m3.De concentratie voor fijnstof bedraagt eveneens 40ug/m3.De
geluidsoverlast is waanzinnig groot in de smalle straat waar hetverkeer
ruim twee meter vanaf degevel langs raast.De gemetenlawaaisterkte
bedraagt 65 decibel peretmaal en waarden tot 70Dbl zijngemeten.

De bewoners van het smalle deel van de Laan van Meerdervoort
levenin een omgeving van complete overbelasting. Als gevolg van het
verkeersbeleid in deze zeer smalle laan is destank niet te harden. Er
zijn bewoners die met oordoppen op in slaap proberen te komen, op
warme dagen proef je de aanwezigheid van stof en vuil en door het
lawaai is een gesprekje op straat nauwelijks mogelijk.
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door Henk Boenders

Delfland weigert vergunning
voor onderwatergarage

De Gemeenteraad heeft in al haar wijs-
heid besloten het bestemmingsplan
Noordwal-Veenkade ongewijzigd vast te
stellen in haar vergadering van 22 decem-
ber vorig jaar. Dit plan maakt zo’n onder-
watergarage mogelijk. In de toelichting bij
het bestemmingsplan kunnen we ook le-
zen dat “Het waterschap heeft ingestemd
met de aanleg van de VAB en met het ver-
wijderen van de overkluizing”.

Tijdens de behandeling van dat nieuwe
bestemmingsplan en voorafgaand aan de
raadsvergadering zijn er steeds meer vra-
gen gerezen bij de organisaties in zowel
het Zeeheldenkwartier als die in het Hof-
kwartier en het Kortenbos. Bewoners én
ondernemers.

Wantrouwen
Deze hebben gezamenlijk een brief ge-
stuurd naar de Gemeenteraad met het
verzoek de uitgave van 23 miljoen Euro voor
het terugbrengen van de gracht en de
bouw van de parkeergarage te herover-
wegen. De noodzaak van de parkeerga-
rage werd in twijfel getrokken, mede ge-
zien het enorme risico dat de bouw met
zich meebrengt, wat in de afgelopen jaren
niet zo duidelijk over het voetlicht is geko-
men. Dat was ook de reden waarom de
eigenaren van de panden aan de Veen-
kade de brief aan de raad uiteindelijk mede
hebben ondertekend. Het vervelende hier-
bij is dat het wantrouwen ten opzichte van
ons gemeentebestuur steeds meer toe-
neemt. En het vertrouwen had al een flinke
deuk opgelopen bij de gang van zaken rond
de invoering van het Verkeerscirculatieplan
(VCP) en de behandeling van het bestem-
mingsplan Zeeheldenkwartier en het be-
stemmingsplan Westeinde e.o.

Het Waterschap
Klap op de vuurpeil was een document van
het Hoogheemraadschap van Delfland,
dat kort voor de raadsvergadering boven
water kwam. Het was een besluit op een
vergunningaanvraag van de Gemeente
Den Haag, van 23 juni 2011, aan Delfland
om o.a. de overkluizing weg te mogen ha-
len, de gracht te mogen verbreden en een
autoberging te mogen bouwen onder het
water. Delfland heeft op 5 december 2011
besloten de watervergunning gedeeltelijk
te verlenen en gedeeltelijk te weigeren.

Ik ga u blij maken of een teleurstelling bezorgen. Want het hangt er namelijk helemaal
vanaf of u de Volautomatische Autoberging (VAB) onder de Noord West Singels-
gracht ziet zitten of niet. En, of u de investering van € 62.500,-- per parkeerplaats
proportioneel vindt of niet, ook met het oog op de toekomst en de absolute voorrang
op een parkeerplaats in de VAB, die mensen uit de straten tussen Vondelstraat en
Elandstraat in begin 2010 van de Gemeenteraad hebben gekregen, wanneer zij moch-
ten besluiten hun straten autovrij te maken. Budgetoverschrijdingen niet meegerekend.

Dit was dus twee dagen voor de commis-
sievergadering op 7 december bekend en
is niet gemeld. Zoals gezegd vlak voor de
raadsvergadering van 22 december 2011
kwam het boven water en het besluit in de
Watervergunning 957090 / 1151029 was
als volgt:
a) De gevraagde vergunning te weigeren

voor zover betrekking hebbende op: Het
onttrekken van grondwater ten behoeve
van het aanleggen van een tijdelijke
duiker; Het verbreden van de overkluis-
de “Noord West Singelsgracht”; Het
aanleggen en hebben van een vol-
automatische autoberging onder de
“Noord West Singelsgracht”; Het lozen
van water uit de aan te leggen bouwput
in de “Noord West Singelsgracht”.

b) De gevraagde vergunning te verlenen
voor: Het slopen van twee bruggen; het
verwijderen van de overkluizing onder
voorwaarden; Het aanleggen van twee
bruggen; Het aanleggen en hebben van
twee tijdelijke aanmeervoorzieningen
voor rondvaartboten in de “Noord West
Singelsgracht”; Het aanleggen en heb-
ben van aanlegvoorzieningen voor twee
terrasboten in de “Noord West Singels-
gracht”; Het aanleggen en tijdelijk heb-
ben van een bouwplaats boven de
“Noord West Singelsgracht”.

De aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning om daadwerkelijk te kunnen gaan
bouwen is in behandeling bij ons gemeen-
tebestuur. Een nieuwe aanvraag bij Delf-
land zal wel zijn ingediend. Vóór de maand
mei zal er niet veel gebeuren.

Graag uw reacties, zowel pro als contra,
naar noordwalveenkade@gmail.com.

Volautomatische Autoberging (VAB).

Gevaarlijke verkeerssituatie
Van de Spiegelstraat
De verkeerssituatie in de Van der Spiegelstraat nabij de Spiegelschool is gevaarlijk.
De situatie is ingewikkeld door deels 1 richtingsverkeer en deels 2-richtingsverkeer;
de school die via een poort is te bereiken, maar waar men niet met de auto mag/kan
inrijden; en de onduidelijke belijning. Tel daarbij op: een massale toestroom van ver-
keer (auto’s, fietsers en voetgangers) tijdens breng- en haaltijden van de school,
waarbij ouders niet altijd gewenst verkeersgedrag vertonen en er ontstaat een le-
vensgevaarlijke situatie.

De Medezeggenschapsraad van de Spiegelschool onderzoekt nu wat er aan deze situa-
tie gedaan kan worden. De school is van plan om steeds 2 ouders te laten posten bij de
poort om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag en zal de wijkagent vragen
vaker te surveilleren.

Ook hebben zij de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer van De Groene Eland ingescha-
keld om met hen mee te denken. Deze heeft inmiddels contact gelegd met de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag en probeert de problematiek van
de verkeerssituatie Van de Spiegelstraat versneld behandeld te krijgen via het
schoolverkeersveiligheidsprogramma. Hopelijk gaat dit soelaas brengen. Wij houden
u op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen.

Ludo Geukers (44) is de voorzitter van De
Groene Eland. Hij  werk voor KPN als
Governance& Services Management Archi-
tect . Hij wil graag het Zeeheldenkwartier
verbeteren maar in ieder geval op hetzelfde
peil houden. ‘Dat is moeilijk genoeg met
alle (on)gewenste plannen die we over ons
heen krijgen‘

Mascha van Bergenhenegouwen (75) is
de secretaris. Zij is gepensio-
neerd en woont al 10 jaar met
haar man in de Anna Paulowna-
straat. Mascha wil zich graag
inzetten voor de wijk en de
bewo-ners. Zodoende zit ze al
jaren in de huurdersvereni-
ging van HaagW onen en
raakte zo betrokken bij  de
werkgroep Leefbaarheid van
de Groene Eland en nu dus ook
in het bestuur. “Het is een pret-
tige club mensen om mee sa-
men te werken.” 

Erik Pardon (61) is al 40 jaar
winkelier in de Piet Heinstraat
en sinds 20 jaar ook bewoner van deze
straat. Erik is de penningmeester. “Ik woon
in de wijk en vind dat je er iets voor moet
doen om de wijk goed te houden. Ik ben be-
gonnen bij de actiegroep VCP NEE om ver-
volgens via de werkgroep leefbaarheid nu al
weer 3 jaar in het bestuur deel te nemen.”

Pieter van Toor (23) is vicevoorzitter. Hij
studeert en woont anderhalf jaar in het Zee-
heldenkwartier. Pieter wil zich naast zijn
studie ook maatschappelijk inzetten. Van-
uit het bestuur zal hij zich met name bezig
houden met de organisatie van het Zee-
heldenfestival. “Dat is toch een flink eve-
nement. We gaan er weer een fantastisch
festival van maken.”

Van links naar rechts, de bestuursleden: Ewoud den Haas, Erik Pardon, Ludo Geukers, Pieter
van Toor en Thomas van Oortmerssen.

Het bestuur van bewonersorganisatie
De Groene Eland stelt zich voor

Secretaris Mascha van
Bergenhenegouwen

Thomas van Oortmerssen (29) is commu-
nicatieadviseur en houdt zich als bestuurs-
lid onder andere met sociale media bezig.
Hij twittert vanuit het bestuur via
@degroeneeland. Thomas woont 2,5 jaar
in de wijk en zit sinds oktober vorig jaar in
het bestuur. Naast sociale media, wil hij
zich ook richten op duurzaamheid in de
wijk. “Ik hoop dat er veel creativiteit los-
komt om ondanks de bezuinigingen door

de gemeente toch met leuke
resultaten te komen.” 

Ewoud den Haas (42) is werk-
zaam als zelfstandig bouw-
kundig ontwerper en advi-
seur en heeft zich bij de
Groene Eland aangesloten
om te helpen de wijk te ver-
beteren.” Ik hoop, met  mijn
vakkennis hierin wat toe te
kunnen voegen aan het be-
stuur. Hierbij wil ik mij graag
richten op de openbare ruim-
tes, de inrichting en verbetering
hiervan, toevoegen van meer
groen en natuur in de wijk.”

Mr. Henk Boenders woont en werkt (‘voor
zichzelf’) al bijna 45 jaar in het Zeehelden-
kwartier. Is in de jaren ’80 en ’90 actief ge-
weest bij de Groene Eland in onder meer
de Projectgroep Stadsvernieuwing en het
bestuur. Heeft mede het buurtbeheer-
bedrijf BBOZ opgezet. Levert van tijd tot tijd
spraakmakende bijdragen aan de Eland-
krant. Gaat (weer) in het bestuur om de
band te verstevigen met de Werkgroep
Leefbaarheid en Verkeer. Hij voelt zich zeer
betrokken bij de openbare ruimte en is nog
steeds van mening dat onze Haagse over-
heid hier wel wat minder slordig mee om
mag gaan.

Het bestuur van de Ondernemersvereniging De Zee-
helden wenst alle ondernemers en bewoners van het
Zeeheldenkwartier een voorspoedig en succesvol 2012 toe.

2011 was een jaar waarin veel nieuwe winkels werden geopend, 2 succesvolle mark-
ten werden gehouden en een bijzonder goed bezochte Strooptocht het jaar afsloot.
We hopen dit jaar een aanzienlijk aantal plannen te kunnen verwezenlijken, het winkel-
aanbod te verbreden en nog meer evenementen te organiseren.

Naast de bestaande Pure Markt in mei en de Home Made Market in september willen
we een extra markt in april laten plaatsvinden èn hebben we het ambitieuze plan om
een wekelijkse boerenmarkt naar het Prins Hendrikplein te halen.
We houden u op de hoogte!

Ondernemersvereniging
De Zeehelden

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
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Medebewoners
in vogelvlucht door Rick Herrera

Naam: Remco en Lygia

Status: Samenwonend

Woonachtig in het Zeehelden-
kwartier: Sinds 2008.

Passie Remco: Hij verzamelt
alles wat voor hem relatieve
schoonheid bevat (o.a. kunst,
fotografie en kinderboeken).

Passie Lygia: Zij houdt van
kunst, muziek, de natuur en ook
spiritualiteit is voor haar een
passie.

Beroep Remco: Concept ont-
wikkelaar (zowel visualisatie
als woordelijke invulling van ar-
chitectonische en stedenbouw-kundige situaties).

Werkzaamheden: Variërend van visualisatie tot ontwerp.

Beroep Lygia: Werk/leersituatie in een bejaardentehuis met als uiteindelijk doel om
sociaal pedagogisch medewerkster te worden.

Werkzaamheden: Intensieve verzorging van demente bejaarden.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
(Remco) Met het maken van tekeningen en illustraties. Ook het genieten van zijn
kinderen en de mensen die hij lief vindt.
(Lygia) Vriendschappen, fitness, lezen en wandelen.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Het is een ‘Stadsdorp’. Iedereen kent elkaar en de mensen zijn vriendelijk en

hulpvaardig.
2. De verscheidenheid aan mensen en het feit dat er zoveel in de buurt te doen is.

(Het zeeheldenfestival, de strooptochten, etc.)
3. We worden blij als we de deur uitstappen.

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. Het lijkt erop dat straten die genomineerd staan om gerenoveerd/gesloopt te

worden niet meer schoongemaakt worden.

Suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het Zeehelden-
kwartier nog fijner te maken:
1. Goed onderhouden van de straten (zwerfvuil en buurtgroen).
2. Tegenhouden van de ver’jup’ping.
3. Niet teveel nieuwbouw (om het authentieke karakter te behouden).
4. Een biologische markt op het Prins Hendrikplein zou een leuk initiatief zijn.

Aanraadplek/ aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Teveel om op te noemen. De slinger Piet Heinstraat-Prins Hendrikstraat.

Heb je tot slot als Zeeheldenkwartier-representant nog iets kwijt aan je zhkw-genoten?
We gaan jullie verschrikkelijk missen. Vooral onze lieve buurfamilie karingmarvidar
& het schaap Harry. Tot heel erg snel!!

Wij lopen geheel zeeheldenkwartier af en benaderen interessante bewoners om ‘in vogel-
vlucht’ 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.

Familie en vrienden vragen regelmatig: “Hoe gaat het met je huis?” Wij wonen sinds
kort in de Van Speijkstraat in een statig oud huis uit 1887. Een huis van een respec-
tabele leeftijd in een gezellige buurt. Het Zeeheldenkwartier hoorde bij de eerste
grote stadsuitbreidingen van Den Haag. Nadat het centrum vol raakte moest uitbrei-
ding gezocht worden voor de bevolkingsgroei. 

Klaas Vaak
en de Monsterfabriek 3+

In de voorjaarsvakantie geeft Rabarber voorstellingen in Theater Merlijn

Klaas Vaak en de Monsterfabriek is een muzikale voorstelling met dans, liedjes en
vooral mooie dromen; gespeeld, gezongen en gedanst door 25 getalenteerde jonge
spelers van  theaterschool Rabarber, in Theater Merlijn aan de Bilderdijkstraat 35.

Max heeft vijf broertjes en zusjes die altijd de mooiste dingen dromen. Maar hij zelf
droomt alleen maar van Monsters. Wanneer hij op een dag niet meer wil gaan slapen
verschijnt Klaas Vaak, het zandmannetje dat de dromen brengt. ‘Monsters?’ Daar heeft
Klaas Vaak nog nooit van gehoord, die bezorgt hij niet.  Als Max blijft volhouden dat hij
alleen maar over Monsters droomt, neemt Klaas Vaak hem mee naar dromenland om
het raadsel op te lossen. En dan komen ze er achter dat er ergens ver weg in dromen-
land een monsterfabriek staat…

Speeldata:
Zondag  26 februari 13.00 en 15.30 uur
Maandag 27 februari 13.00 en 15.30 uur
Dinsdag 28 februar 13.00 en 15.30 uur
Woensdag 29 februari 13.00 uur
Donderdag 1 maart 13.00 en 15.30 uur

Vrijdag  2 maart  15.30 en 19.00 uur
Zaterdag 3 maart 15.30 en 19.00 uur
Zaterdag 10 maart 15.30 uur
Zondag 11 maart 13.00 en 15.30 uur

Prijzen: kinderen tot 14 jaar € 9,00
volwassenen € 12,50 p.p.

Kindergroepen vanaf tien personen € 7,00 p.p.  (leuk voor een verjaardagsfeestje!)
Korting voor Rabarberleerlingen en  Ooievaarspas.
Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, Den Haag. Meer informatie via www.rabarber.net

Huisdetective:
locatie Van Speijkstraat

Wij beleven het wonen in ons huis als een
ontdekkingstocht. W e zijn niet alleen
nieuwsgierig naar wie er allemaal in ons
huis hebben gewoond, maar ook naar “de
botten” van ons huis. Hoe zag het er oor-
spronkelijk uit? In de loop der tijd zijn aller-
lei zaken toegevoegd of verstopt. Laag na
laag is er bij gekomen, elke nieuwe bewo-
ner heeft er het zijne mee gedaan -of niet.
We werken hard om het huis zoveel mo-
gelijk in oude glorie te herstellen.
 
Als je in een huis van 1887 woont, voel je
je verbonden met de geschiedenis. Inmid-
dels mogen we onszelf ook wel huis-
detective noemen. Dat zijn mensen die
onderzoek doen naar de geschiedenis van
hun huis. Hierbij maken wij dankbaar ge-
bruik van het internet en het gemeente-
archief. Het Zeeheldenkwartier heeft een
sterke band met het Koninklijk huis. Het
was vroeger gebruikelijk om het personeel
van de Koninklijke familie in het Zee-
heldenkwartier te huisvesten, omdat dit
dichtij het paleis was. Ook vorige bewo-
ners  van onze eigen woning werkten in
het begin van de vorige eeuw in de hof-
houding. Als hoefsmid, koetsier en
concierge van het Kroondomein. Ze ver-
huisden onderling van Noordeinde 66 naar
ons huis en weer terug.

Hoe ons huis er oorspronkelijk heeft uit-
gezien weten we nog niet, maar wel dat er
waarschijnlijk een alkoof in heeft gezeten.

Dat was ook wel nodig voor de grote ge-
zinnen die er hebben gewoond. Tegen-
woordig zijn we veel meer ruimte gewend.
 
Het is dankbaar werk om het huis laagje
voor laagje af te kunnen pellen en in oude
glorie te herstellen. Zo vonden we origi-
nele panelen op de muren, die waren weg-
gestopt achter triplex platen, in de kruip-
ruimte vonden we een oude hardstenen
wasbak en achter het verlaagde plafond
ontdekten we originele plafonds. Tegelij-
kertijd proberen we oude elementen die
zijn verdwenen te herstellen, zoals het glas-
in-lood. Het is ook een vorm van respect
voor het huis, zijn geschiedenis en de vo-
rige bewoners. Het huis beloont ons in ruil
daarvoor steeds met nieuwe ontdekkingen
en veel woonplezier!

Voor wie meer wil weten over de zoektocht naar de geschiedenis van ons huis:
http://cynthia-lavieenrose.blogspot.com/2011/12/huisdetective.html

Achter het verlaagde plafond ontdekten we
originele plafonds.

door Cynthia van der Louw

EHBO-ers gezocht!
Sinds enkele jaren zorgen wij als vrijwilligers ook voor de Eerste Hulp bij Ongelukken
oftewel EHBO tijdens het Zeeheldenfestival. We vinden dat passen bij het idee om als
vrijwilligers zoveel mogelijk zelf te doen en we besparen daarmee aanzienlijk op de
kosten. Maar op de kwaliteit leveren we natuurlijk niet in, niets.
Want die EHBO is een uiterst belangrijke voorziening tijdens
een groot feest als het Zeeheldenfestival.

Er moeten genoeg aardige, kordate mensen paraat
staan die niet alleen weten hoe ze een pleister moeten
plakken maar ook een verstuikte enkel kunnen
zwachtelen en kunnen beoordelen wanneer meer hulp
gewenst is. Er zijn altijd minimaal twee EHBO-ers tij-
dens de festivaluren op het Prins Hendrikplein aanwezig.

Bent u in het bezit van een geldig EHBO-certificaat en
vindt u het leuk en zinnig om als vrijwilliger tijdens uw
eigen wijkfestival een paar uurtjes mee te draaien als eerste-hulpverlener? Laat dat dan
even weten aan info@groene-eland.nl of bel de wijkwinkel van bewonersorganisatie De
Groene Eland, Elandstraat 88a, telefoon 070 356 04 10. Geopend op werkdagen van
9.00 tot 12.30 uur.
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BBOZ-medewerker
Ron Vierling overleden
De jaarwisseling heeft hij net niet meer mogen meemaken: op 29 december overleed
BBOZ-medewerker Ron Vierling aan de gevolgen van kanker.

Ja, we weten het maar al te goed; de tijden zijn aan het veranderen. Ook het Zee-
heldenfestival merkt dat fondsen en sponsors minder gul zijn dan voorheen en soms
moeten afhaken. Ze willen wel bijdragen maar hebben minder geld. Toch hebben we
geld nodig om het 32e festival te organiseren.

Ons aller unieke wijkfestival, met een po-
sitieve uitstraling tot ver buiten het Zee-
heldenkwartier. Voor en door de wijk, voor
jong en oud, voor iedereen uit alle wind-
streken. Dit jaar van 27 juni tot en met 1
juli, met als motto ‘Veel voor weinig!’. Een
thema waarmee de creativiteit wordt ge-
kieteld, maar eigenlijk gaat het ook over
het Zeeheldenfestival zelf, want dat is veel
festival voor weinig geld. En dat is te dan-
ken aan onze ruim 160 vrijwilligers. Met
elkaar zorgen we voor het grootste kleine
festival van de stad, viereneenhalve dag
lang met bijna vijftig optredens. En natuur-
lijk weer op het mooie Prins Hendrikplein.
Wij vrijwilligers werken gratis maar ja, we
maken natuurlijk toch kosten voor arties-
ten, tenten, geluidsversterking, afval-
verwijdering en nog veel meer.
Kortom - alle bijdragen zijn welkom, en daarom doen we een beroep op u!

Dus:
- 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 het Zeeheldenfestival.
Naamsvermelding of advertentieruimte in het fraaie programmaboekje en/of op de
festivalsite is al vanaf € 50,-verkrijgbaar! Of wilt u iets doen of laten zien tijdens het
festival? Sponsoring in natura is vaak ook mogelijk. Doet u mee of heeft u vragen?
Stuur een mailtje naar financiën@zeeheldenfestival.nl en wij nemen contact met u op.

- kent u ondernemers die best sponsor van dit unieke buurtfeest willen worden maar
dat nog niet weten?  Praat erover, vraag er naar! Gouden tips en ideeën zijn ook
welkom, geef ze door via het mailadres financiën@zeeheldenfestival.nl .

We maken er weer een prachtig Zeeheldenfestival van, met uw hulp - bedankt alvast!

Bent u van plan om het huis een keer goed op te ruimen of struikelt u over overbodige
meubelstukken? En vindt u het Zeeheldenfestival leuk en de moeite waard? Mooi!
We hebben tijdens het festival namelijk altijd een rommelkraam staan, waarvan de
opbrengst helemaal ten goede komt aan het festival. En we kunnen uw ‘rommel van
waarde’ goed gebruiken in die kraam.

De èchte rommel mag u zelf weggooien maar die overjarige klok, dat koffieapparaat
waarmee u niet overweg kunt, mooie (kinder)boeken waar niemand meer naar omkijkt,
die nooit gebruikte opblaasboot met peddels en ga zo maar door; het is allemaal van
harte welkom in de rommelkraam, met dank van het Zeeheldenfestival! Als het er maar
goed uitziet, nog compleet is en functioneert.

Vanaf maandag 7 mei kunt u alles in de ochtenduren afleveren bij het kantoor van
bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88. En dat geldt ook voor schone,
complete (kinder-)kleding en schoenen. Kleine moeite toch?
En uit eigen ervaring; het geeft een heel apart, warm gevoel om je ouwe spulletjes een
paar weken later daar in die kraam te zien liggen voor het goede doel.

Rustige, feestelijke jaarwisseling

Brievenbussen
bleven heel
Tijdens de jaarwisseling was het in het Zeeheldenkwartier
rustig en feestelijk, in tegenstelling tot een jaar eerder. Haag Wonen had in de Zorg-
vlietstraat en de Hemsterhuisstraat voorzorgsmaatregelen getroffen. 

Arie van Rijswijk woont sinds eind 2009 met plezier in de Zorgvlietstraat. ‘Ik heb een fijne
woning en het is hier lekker rustig.’ Tijdens de jaarwisseling van 2010 op 2011 werd die
rust even wreed verstoord. ‘Het was chaos’, blikt Van Rijswijk terug. Er werden onder
meer brievenbussen ‘opgeblazen’ van het appartementencomplex waarin hij woont. Hij
noemt het illegale vuurwerk waarmee dat gebeurde ‘een bom’. Het gevolg was dat
bewoners het een tijdje zonder eigen brievenbus moesten doen. ‘Het was heel verve-
lend. Het leverde veel ergernis op’, zegt Van Rijswijk. Niet alleen de brievenbussen
moesten het ontgelden. Ook een aantal ramen sneuvelde. 

Platen
Om een herhaling van dergelijke problemen te voorkomen, heeft Haag Wonen houten-
platenvoor de brievenbussen geplaatst. Toezichthouder Roderick Silberie deed dat op
oudejaarsdag. Hij haalde de platen maandagochtend 2 januari weer weg. ‘Een heel
goed initiatief. Het heeft ons een hoop ellende bespaard. Je wilt zoiets als een jaar
eerder niet meer meemaken’, zegt Van Rijswijk. Hij had zelf vooraf ook enkele maatrelen
getroffen. Zo verwijderde hij alle brandbare spullen uit het overdekte balkon. Ook sloot
hij de ventilatieroosters.

Samenwerking
Gelukkig leidde het vuurwerk tijdens de recente jaarwisseling niet tot buitensporige
overlast. ‘Ik vond het rustig. Gelukkig maar, ik was allang blij’, aldus Van Rijswijk. Roderick
Silberie meent dat de rustige jaarwisseling in de wijk onder meer te danken is aan de
samenwerking tussen bewoners, politie en woningcorporaties. Zo waren er, evenals in
andere wijken, veel vrijwilligers op straat om mensen eventueel op hun gedrag aan te
spreken.

door Livia de Metz

Rommel van waarde
Ron kwam op 10 oktober 2000 in dienst
van de BBOZ als servicemedewerker in
een in- en doorstroombaan. Hij verrichtte
schoonmaakwerkzaamheden bij woon-
complexen van Haag Wonen en bij het
wooncomplex van Vestia aan de Zorgvliet-
straat. Ook werkte hij bij de kinderboerde-
rij Het Beestenspul.

In 2010 ontmoette hij minister Donner (toen
nog Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
die een werkbezoek aan de BBOZ bracht.
Directeur Henk Daalmeijer herinnert zich
dat nog levendig: “Ron volgde de politiek
goed en kon zich opwinden over zaken
waar hij het niet mee eens was. Hij was
van plan om de minister aan te spreken
over onder meer de aanschaf van de JSF.
Dat was natuurlijk niet het onderwerp waar
de minister voor kwam, dus ik heb hem
daarvan weerhouden. Dat kostte hem veel
moeite. De minister was erg onder de in-
druk van het levensverhaal van Ron die
toen net herstellende was van slokdarm-
kanker. Ron maakte duidelijk dat betaald
werk erg belangrijk voor hem was en dat
mensen onbedoeld in een gesubsidi-
eerde baan terecht kunnen komen: werk-
gevers zaten niet echt op hem te wachten
met al zijn lichamelijke en psychische aan-
doeningen.”

In het jaarverslag over 2010 vertelde Ron
hier zelf het volgende over: “Tien jaar gele-
den ben ik via mijn jobcoach bij de BBOZ
terecht gekomen. Voor die tijd heb ik in een
Melkertbaan bij de Kringloopwinkel ge-
werkt. Ik werk twee dagen per week bij de
kinderboerderij en drie dagen in een flat-
gebouw in de Zorgvlietstraat als schoon-
maker. We krijgen daar geregeld compli-
menten van de bewoners, vooral van de
ouderen. Ze waarderen ons werk, want het
is er vaak een vieze troep. Vroeger heb ik
veel in de horeca gewerkt, maar dat mocht
ik op een gegeven moment van mijn huis-
arts niet meer doen, omdat dat te ver-
moeiend was. Ik ben manisch-depressief,
daarvoor slik ik medicijnen. Ik heb kanker
gehad, waardoor ik nu geen echte slok-
darm meer heb, maar een kunstmatige.
Het is prettig om hier te werken, want ze
houden rekening met je ziekte. En je waar-
deert je vrije tijd veel meer. Anders zit je
thuis maar op de bank. Een reguliere baas
zit niet op mij te wachten, want ik heb geen
diploma’s. Toen ik 19 was, heb ik een her-
senvliesontsteking gehad en sinds die tijd
heb ik problemen met lezen. Het blijft niet
hangen. Maar ik ben heel gemotiveerd om
te werken, ik heb vroeger van alles gedaan.
Nu zou ik wel iets met dieren willen.”
Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Ron Vierling is 53 jaar geworden.

Op 29 december organiseerde bureau de Brug een bijeenkomst om de veiligheid in de buurt
rond oud en nieuw met buurtbewoners te bespreken. Jamal Omoussa van De Brug presen-
teerde samen met kinderen het plan om met oud en nieuw te laten surveilleren door ouders én
kinderen. Burgemeester van Aartsen was er bij en noemde het een “fantastisch initiatief”.

Roderick Silberie en Arie van Rijswijk.

Steun het Zeeheldenfestival!

door Livia de Metz

Foto: Reinout Barth



Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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 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 situa-
ties kan tijdig hulp ingeschakeld
worden. Wanneer u belangstel-
ling hebt voor de telefooncirkel,
dan kunt u contact opnemen met
de coördinator mevr. Pia Jansen,
tel. 350 70 58. of  Matthias Wenzel,
consulent Ouderenwerk/oude-
renadviseur St. Zebra, p.a. Eland-
straat 88, tel. 424 81 27.

Tekenen en schilderen iedere
maandag in De Heldenhoek van
13.30 tot 15.30 uur.
Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.

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 wijk- en
dienstencentrum De Helden-
hoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

De
Telefooncirkel

Yoga

In De Heldenhoek, Elandstraat
88, wordt er iedere maandag van
9.00 tot 10.00 uur  yogalessen ge-
geven. Kosten: € 10,- per maand.

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 424 81 15.
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Zondag 18 maart en 15 april in
de Heldenhoek, Elandstraat 88.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Pannenkoek naturel € 1.30
Met spek of appel € 1,50

Bingo Pannenkoeken

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag

14 en 28 februari
13 en 27 maart

een bingo georganiseerd.
Aanvang 13.30 uur.

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 9.30 - 12.00 uur
Kosten: gratis

Tekenen en Maandag van 13.00 - 15.00 uur
schilderen 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 13.30 - 15.30  uur.  Kosten: gratis

Pannenkoeken Elke 3e zondag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

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 be-
legde broodjes.

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

Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Leeftijd: 6 - 12 jaar  - Kosten:  € 0,50.

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

Instuif bij ‘t Anker

Winterweekendprogramma
Hierbij bieden wij u het programma-overzicht februari-maart 2011 aan.
Het programma bestaat uit 4 zondagmiddagen, waarbij een optreden
en een warme maaltijd (twee-gangen-menu) worden aangeboden.
Het programma vindt plaats in de wijkcentra “het Klokhuis” en de
“Heldenhoek”. Het “Winterweekendaanbod”, is een initiatief van het
Ouderenwerk van de St. Zebra.

Zondag 12 februari in het Klokhuis: Een programma van “Ton & Paul”
met Hollandse - en Engelstalige liedjes en evergreens.
Aansluitend maaltijd: stamppot boerenkool met rookworst.

Zondag 26 februari in
De Heldenhoek: Optre-
den van Anke Bottema
met “Op reis door de
wondere wereld van de
harp”. Dit programma
omvat een presentatie
over verschillende soor-
ten harpen en een harp-
concertje.
Aansluitend maaltijd:
gehaktbal,sperziebonen,
aardappelen en salade.

Zondag 25 maart in De
Heldenhoek: Blijspel in twee bedrijven.
Aansluitend maaltijd: kippenragout, aardappelpuree en salade.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Een zondagmiddagprogramma be-
gint om 14.30 uur en is, na het nuttigen van de maaltijd, doorgaans
om 17.45 uur afgelopen.

Toegangskaarten á € 6,00, inclusief de maaltijd, zijn vanaf  twee we-
ken tevoren (tot de donderdag voorafgaand), verkrijgbaar bij  Het Klok-
huis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11 en “De Heldenhoek”, Eland-
straat 88, tel. 424 81 15.

“Op weg naar de
gouden jaren”
Op donderdag 9 februari a.s. is er van 10.30 tot 12.00 uur een
voorlichtingsbijeenkomst over vrijwilligerswerk, voor mensen
van 50 jaar en ouder.

Vragen, waar tijdens de bijeenkomst antwoord op gegeven zal
worden, zijn:
- Wilt u iets doen, maar weet u nog niet wat?
- Bent u op zoek naar een nieuwe en zinvolle invulling in uw

leven?
- Staat u open voor nieuwe kansen en mogelijkheden?

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u ook geïnformeerd
over de mogelijkheden die HOF, Promotie Haags Vrijwilligers-
werk u hierbij kan bieden.
De toegang is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
De bijeenkomst vindt plaats in wijk- en dienstencentrum De
Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

- Woensdag  8 februari: Lezing “Varen van en naar Indië”
door dhr. N. Guns.

- Woensdag 14 maart: Lezing “Architectuur in Nederlands Indië”
door dhr. J. van Dullemen.

- Woensdag 11 april: Lezing over de rijstceremonie
door mevr. van Zee-Hilal.

- Woensdag 16 mei: “High tea”,
opgeluisterd door dhr. R. Snoeink aan de piano.

De Koempoelans zijn op de 2e woensdag van de maand. Het pro-
gramma loopt van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn ook heerlijke Indische
hapjes te koop (djadjans). Iedereen is op de koempoelans welkom.
Ook mensen zonder Indische achtergrond. De toegangsprijs bedraagt
€ 3,00, incl. een kopje thee of koffie. De kaartverkoop is bij de entree in
het Klokhuis, Celebesstraat 4, tel. 350 35 11.

Koempoelanprogramma in Het Klokhuis

Indische middagen

Anke Bottema

Het programma ziet er als volgt uit:


