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Bewonersorganisatie
De Groene Eland

Ook dit jaar weer Pure Markt in de Piet Heinstraat, twee keer zelfs, één in het voorjaar
en één in het najaar op 21 oktober! De Pure Markt is nu al een echte traditie geworden
waar veel mensen rekening mee houden. Dat merken we aan de vragen van klanten
en aan de aanvragen voor een kraam bij de Pure Markt organisatie.

Honderden bezoekers bezochten op 1 april de jaarlijkse Home Made Market op het Prins
Hendrikplein en de Prins Hendrikstraat. Mede dankzij het prachtige lenteweer was het voor
velen een geslaagde dag bij de kraampjes, terrassen, de draaimolen en het ponyrijden.

Goed nieuws van de Zeeheldentuin! De stadstuin aan de Tasmanstraat gaat er ko-
men! Eigenaar HaagWonen van het braakliggende terrein aan de Tasmanstraat heeft
een nieuw bouwplan ingediend. Hierin is de Zeeheldentuin ook opgenomen.

Van de voorzitter
Het is weer voorjaar en het zonnetje komt te voorschijn. De terrasjes in het Zee-
heldenkwartier worden weer druk bezocht en het leven ziet er mooi uit. Ondanks de
moeilijke tijden die De Groene Eland heeft vanwege de extreme bezuinigingen die de
gemeente oplegt worden er nog steeds fantastische zaken in het Zeeheldenkwartier
geregeld en georganiseerd.

Foto: Reinout Barth

Zeeheldentuin gaat door!

Toch is nog niet alles in kannen en krui-
ken. De Zeeheldentuin moet 350.000 euro
betalen aan eigenaar HaagWonen om de
grond te kunnen overnemen om de tuin te
kunnen aanleggen.

Voor de vrijwilligers van de Zeeheldentuin
is dit, na bijna een jaar keihard werken ach-
ter de schermen, fantastisch nieuws. Voor
alle inwoners van het Zeeheldenkwartier be-
tekent dit dat er voor het eerst een mooi stuk
groen beschikbaar komt waar kinderen kun-
nen spelen en iedereen kan genieten van
een picknick in de appelboomgaard en
kan komen tuinieren in de moestuin.

We hebben een jaar om dit bedrag bijeen
te brengen. We doen daarom een beroep
op iedereen die graag een groener Zee-
heldenkwartier wil: steun de Zeehelden-
tuin financieel! Als alle 10.000 inwoners
van het Zeeheldenkwartier een tientje stor-
ten, hebben we al 100.000 euro!

Je kunt op veel verschillende manieren
helpen:
· Vanaf tien euro kun je vriend worden van

de Zeeheldentuin (rek. nr. 4523.19.072
t.n.v. ’’Vereniging De Zeeheldentuin’’ te
Den Haag).

· Bedenk een actie en haal geld op voor
de Zeeheldentuin.

· Sponsor ons met je bedrijf of via je werk-
gever.

· Help ons op een andere manier aan dit
bedrag te komen.

De gemeente Den Haag heeft 50.000 euro
toegezegd voor de aanleg van de tuin. Ook
is de vereniging bezig met goede doelen-
fondsen. Maar elke euro is hard nodig om
het bedrag bijeen te brengen. Het terrein
aan de Tasmanstraat is het laatste stuk
grond in onze wijk waarop ooit zo’n groot
stuk groen (1500 m2) kan komen. We
mogen deze kans niet voorbij laten gaan.

Op de Home Made Market hebben ruim
honderd mensen geld overgemaakt en zijn
vriend geworden. Enorm bedankt daarvoor.

De vereniging Zeeheldentuin zoekt iemand
die goed is in websites, online campagnes
en crowdfunding. Wil je ons hiermee hel-
pen? Mail dan naar info@zeeheldentuin.nl
of kijk op www.zeeheldentuin.nl voor meer
informatie.

Wethouder Marjolein de Jong plantte op 28
maart de eerste boom in de Zeeheldentuin.

Pure Markt
in de Piet Heinstraat
Zondag 20 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Er hoeft weinig meer over gezegd te wor-
den, bijna iedereen weet het, maar voor
de nieuwe lezers zetten we het nog even
op een rij. De Pure Markt staat in het teken
van natuurlijke, ambachtelijke en streek
producten. In Amsterdam staat hij elke
maand wel een keer, met min of meer een
vaste en enthousiaste groep kraam-
houders met een wachtlijst om er tussen
te komen!

De Pure Markt is voor de 3de  keer door de
ondernemersvereniging, nu de BIZ ‘de
Zeehelden’ naar het Zeeheldenkwartier in
Den Haag gehaald. Het Zeeheldenkwartier
is bekend vanwege de verschillende spe-
ciale zaken. De winkeliers uit de wijk staan
met een kraam op de markt, organiseren
iets, hebben speciale aanbiedingen of
hebben een terras geplaatst. Sommige
winkeliers hebben hun winkel open. Ook
hebben we afgelopen jaar een aantal leuke
nieuwe speciale winkels gekregen waar
u op zondag 20 mei kennis mee kunt ma-
ken.

We hopen op zonnig en lekker warm weer
voor de vele bezoekers aan de markt uit
Den Haag en omgeving. Voor ons is de
markt  pas een succes als de enthousiaste
bewoners en klanten uit onze eigen buurt
erbij zijn, dus bij deze bent u van harte uit-
genodigd! Uiteraard hopen wij U in groten
getale te mogen ontvangen in de Piet Hein-
straat op 20 mei, zet het alvast in uw agenda!

Met trots kan ik u melden dat het politiek-
debat van afgelopen maand een groot
succes was met een zeer grote opkomst
van buurtbewoners en politieke partijen.
De avond had een aantal verschillende
verhitte maar wel respectvolle debatten
tussen de bewoners en de politiek. Vol-
gend jaar willen we deze traditie weer voort-
zetten en wederom een politiek debat or-
ganiseren.

De vereniging de Zeeheldentuin heeft het
voor elkaar gekregen dat op de helft van
het terrein op de Tasmanstraat er daad-
werkelijk een Zeeheldentuin gerealiseerd
kan worden. Dit is een geweldig succes
en De Groene Eland wil al deze vrijwilli-
gers die zich hiervoor hebben ingezet har-
telijk feliciteren met het behaalde resul-
taat. Wij wensen hun veel succes toe met
het werven van de nog benodigde finan-
ciële steun.

Dat de bewoners van het Zeeheldenkwar-
tier zich nauw verbonden voelen met de

wijk blijkt  ook uit de vele enthousiaste reac-
ties die gekomen zijn om een bijdrage te
leveren aan het ‘Historisch boek”. Vele fo-
to’s, verhalen en toezeggingen om een
bijdrage te willen leveren zijn bij ons bin-
nen gekomen, waarvoor dank. Met jullie
steun gaan we een geweldig boek maken.
Als u ook een bijdrage wilt leveren kunt u
zich nog steeds bij De Groene Eland melden.

De ‘Home Made Market’ die georganiseerd
werd door de ondernemersvereniging was
een daverend succes. Het is fijn om te zien
dat dit soort initiatieven zoveel mensen op
de been krijgt. Ik verwacht dat ook de ‘Pure
Markt’ welke op 20 mei in de Piet Hein-
straat wordt georganiseerd net zo succes-
vol is.

Kortom het zonnetje schijnt en laten we
allen koesteren wat we samen hebben en
dat we in een geweldige buurt wonen.

Ludo Geukers,
voorzitter De Groene Eland.

Secretariaat bewonersorganisatie
De Groene Eland zoekt versterking
Sinds 1 januari 2012 wordt het secretariaat van de Groene Eland gerund door
vrijwilligers. Voor de woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur zoeken we nog
een medewerker.  Wie komt ons versterken?

De secretariaatsmedewerkers van De Groene Eland doen de administratieve Taken
voor het bestuur en  de werkgroepen van de Groene Eland. Hierbij moet u denken
aan postverwerking; doorsturen cq  beantwoorden van mails; archivering;  sleutelbe-
heer;  adressenbestand beheren.  Het secretariaat is ook de achtervang van de vrij-
willige medewerkers van de Winkeldienst. Samen zorgen ze voor de openstelling
van het pand van de Groene Eland en het beantwoorden en doorverwijzen van vragen
van bewoners.

Bent u geïnteresseerd, meld u dan bij Marjon Rijnders, marjon@groene-eland.nl of
telefoon 0624938529.

De Pure Markt staat in het teken van natuur-
lijke, ambachtelijke en streek producten.

Annelies Breedveld
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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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Nieuwe
winkelstraatmanager
Zeeheldenkwartier
Inge Niks van bureau iXin uit Utrecht is de nieuwe winkelstraat-
manager van het Zeeheldenkwartier. Zij is sinds 2003 via iXin in
heel Nederland actief als adviseur in winkelgebieden. In 1998
woonde Inge zelf met veel plezier in het Zeeheldenkwartier. De ko-
mende tijd gaat zij namens de gemeente met de ondernemers met
enthousiasme aan de slag met het uitvoeren van het plan van aan-
pak Winkelgebied Zeeheldenkwartier.

De eerste stappen om de leef-
baarheid en economische vitali-
teit van het Zeeheldenkwartier te
versterken zijn al gezet. Zo be-
schikken de ondernemers sinds
kort over een eigen Zeehelden-
kwartier facebook pagina, waarop
zij hun activiteiten en evenemen-
ten over het voetlicht kunnen bren-
gen bij (potentiële) bezoekers.
Naast dergelijke ‘quick wins’ zijn
ook stappen gezet om structurele
verbeteringen te realiseren. Zo
inventariseert iXin de leeg-
staande panden in het gebied en
zoekt zij in haar netwerk naar de
juiste huurders die passen bij en iets toevoegen aan het grotere plaatje.

Andere onderwerpen die de komende tijd aan bod komen bij de uit-
voering van het plan van aanpak Winkelgebied Zeeheldenkwartier,
zijn onder andere het versterken van het imago en de bekendheid van
het winkelgebied, het verbeteren van het straatbeeld, het aanpakken
van gevels en puien en de herinrichting van het gebied. Om de uitvoe-
ring van alle plannen te bespoedigen, steekt iXin de komende tijd veel
energie in het bij elkaar brengen van de juiste partijen.

Heeft u vragen aan de nieuwe winkelstraatmanager, dan kunt terecht
op de website van iXin voor de contactgegevens van Inge Niks.

Links: www.facebook.com/zeeheldenkwartier en www.ixin.nl.
Contact: iXin Vastgoedmanagement & Consultancy,
Twijnstraat 16 bis, 3511 ZK Utrecht.
Tel: 030-2232394 Fax: 030-2232395 zeeheldenkwartier@ixin.nl

De Groene Eland is al een tijd bezig om een boek samen te stellen
over de geschiedenis van het Zeeheldenkwartier.  Wat we nu zoe-
ken zijn foto’s. We hebben al aardig wat foto’s maar kunnen altijd
nog foto’s uit privé collecties gebruiken.  Foto’s van gebouwen,
straten en pleinen, bedrijven en bewoners.

Hebt u iets waarvan u denkt dat het voor een historisch boek over het
Zeeheldenkwartier van belang kan
zijn - of gewoon leuk is! - dan ho-
pen wij dat u aan ons wilt denken.

Foto’s kunt u afgeven bij De
Groene Eland, Elandstraat 88a,
tussen 9.00 en 12.00 uur (zet uw
naam en adres op de achterkant,
u krijgt de foto’s terug) of mailen
naar info@groene-eland.nl.

Gezocht: historische
foto’s Zeeheldenkwartier

1934 - Op nummer 21 in de Van de
Spiegelstraat was van 1921 tot 1974
de Koninklijke Nederlandsche Voet-
balbond (KNVB) gevestigd. Het pand
maakt nu onderdeel uit van nr. 19.
De KNVB vertrok in 1974 naar Zeist.

Leuk idee voor een
activiteit in de wijk?
Als u, als groep bewoners, een idee heeft voor een leuke activiteit
bij u in de buurt, bijvoorbeeld een straatfeest, neem dan contact op
met bewonersorganisatie De Groene Eland.

De gemeente heeft hiervoor gedurende het hele jaar subsidie be-
schikbaar. Maar er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden
waaraan u moet voldoen. Daarom is het handig als u de aanvraag in
samenspraak met de Groene Eland bij de gemeente indient.

Neem daarvoor contact op met De Groene Eland, Elandstraat 88a, tel:
3560410. Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. Mailen kan
ook: info@groene-eland.nl.

Nieuwe bomen in de wijk
Op verschillende plekken in de wijk zijn nieuwe bomen geplant. In de
Van Diemenstraat zijn drie sierkersen geplant. Op de Laan van Meer-
dervoort zijn ter hoogte van de Waldeck Pyrmontkade (foto) en ook bij
het begin van de Javastraat nieuwe Iepen geplant. De bomen komen
in de plaats van bomen die vorig jaar bij storm scheef en los waren
gewaaid. De gemeente verwacht eind november nieuwe linden op de
vernieuwde Veenkade te planten.

Oude spullen en
kleding gevraagd
Spulletjes en/of kleding over? Wij weten een héél goed doel; de
rommelkraam op het Zeeheldenfestival. De opbrengst van alles wat
daar wordt verkocht komt namelijk ten goede aan het festival.

We weten natuurlijk nog niet wat we binnenkrijgen maar hopen dit
jaar ook een spannende veiling te kunnen organiseren. Het zou mooi
zijn als dat gaat lukken!

Uw oude spulletjes en kleding (wel schoon, onbeschadigd en com-
pleet) zijn in de komende weken zeer welkom bij bewonersorganisatie
De Groene Eland (Elandstraat 88). Het kantoor is van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur geopend, u kunt het daar gewoon
afgeven. Alvast bedankt namens de kraamcommissie!

Winkelstraatmanager Inge Niks.

Kunstveiling
Atelier de Kunstvlieg
Op zondag 3 juni a.s. houdt Atelier de Kunstvlieg haar jaarlijkse
veiling in de Lourdeskerk in Scheveningen. Dit is naast het Circus-
theater. Een geweldige happening op een prachtige locatie.

Onder de hamer gaan kunstwerken van de deelnemers van Atelier de
Kunstvlieg, Piet Heinstraat 102,  maar ook van bekende Haagse kun-
stenaars. Daarnaast is er een hapje en een drankje en het geheel
wordt muzikaal opgeluisterd door live-muziek.

Wij streven continu naar verbetering van onze dienstverlening. Van de
opbrengsten, die geheel ten goede komen aan onze deelnemers,
bekostigen wij workshops, gastlessen van kunstenaars of een
museumbezoek.

Toegangskaarten zijn 10 euro per stuk. Dit is inclusief hapjes en
drankjes. De kaarten zijn van maandag tot vrijdag verkrijgbaar bij:
Atelier de Kunstvlieg (Piet Heinstraat 102, geopend van 9:00-16:00)
en op zaterdag bij Pardon verf (Piet Heinstraat 107, geopend van
10:00-16:00).

Voor meer informatie: www.atelierdekunstvlieg.nl of neem telefonisch
contact met ons op. Atelier de Kunstvlieg: 070-3450015 / Frans Vierling:
06-47168124

Volg de Elandkrant op Twitter
voor het laatste wijknieuws!

www.twitter.com/elandkrantFoto: Reinout Barth
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Het bestuur van BIZ
De Zeehelden stelt zich voor

Van links naar rechts, staand: Marike Cazemier van Haarzuiver, Roel Lochmans van Brasserie
H.P. Mutters, Kees Knaap van Kees Knaap Zeefdruk, secretaris Milan van der Wel van Fresh
Events, voorzitter BarryCarli van Plastiglas. Zittend: penningmeester:  Larry de Jager van ’t
Lab, FiorellaCristofoli van Italy, vicevoorzitter Rick van der Meer van Apotheek Havinga, Achou
Zhang van Hotel Sebel & Court Garden.

Zoals u kunt zien zijn de pleinen en de drie winkelstraten goed vertegenwoordigd in het
bestuur van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Mocht u vragen hebben loop dan even
binnen bij een van ons. U kunt ons natuurlijk ook e-mailen: zeeheldenbiz@gmail.com.
We hopen u snel te ontmoeten.

Het was een emotionele avond tijdens het politiek debat op 13 maart in de Helden-
hoek. Gemeenteraadsleden van de VVD, PvdA, CDA, HSP, GL en PVV waren aanwezig
om vragen van de ongeveer 70 aanwezigen te beantwoorden.

door Reinout Barth

Buurtwerkplaats Kortenbos
& Zeeheldenkwartier-Zuid
Eind 2011 hebben de bewonersorganisatie Kortenbos en BBOZ het initiatief geno-
men om te onderzoeken of we een buurthuis ‘nieuwe stijl’ kunnen krijgen. In een
buurthuis ‘nieuwe stijl’ zijn bewoners zelf aan zet als het gaat om het beheren en het
organiseren van activiteiten. BBOZ wil mensen daar werk- en leerbanen aanbieden.
Vandaar ook de titel ‘buurtwerkplaats’. Ontmoeting, activiteiten, buurtdiensten en
werkgelegenheid gaan hand in hand.  Bewonersorganisatie De Groene Eland werkt
en denkt mee. We willen ook kijken of bewoners of jongeren uit het Zeehelden-
kwartier-Zuid, het gebied tussen de Toussaintkade, Elandstraat, Waldeck Pyrmont-
kade en de Veenkade, aan kunnen haken.

Zeeheldenfestival
kramen en informatiestands
Op zaterdag 30 juni van 10:00 uur tot 18:00 uur is er weer gelegenheid om uw waren
aan de bezoekers van het festival ter verkoop aan te bieden, of om de bezoekers te
informeren over iets dat zij zeker moeten weten.

Als u in het Zeeheldenkwartier woont of als u een instelling vertegenwoordigt die in het
Zeeheldenkwartier gevestigd is, kunt u hiervoor een kraam op de buitenring van het
Prins Hendrikplein huren. De kramenmarkt is niet bedoeld voor commerciële bedrijven.
De huurprijs voor een kraam is € 40,-- daarnaast betaalt u € 20,-- borg, die u retour
ontvangt als u de kraam in originele staat achterlaat. Er kunnen na afloop van de markt
geen spullen  worden achtergelaten!

Kramen kunnen alleen gehuurd worden door gebruik van onderstaande bon. De inge-
vulde bon kunt u inleveren bij De Groene Eland. Er zijn 42 kramen beschikbaar. Wan-
neer dit aantal is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst te staan. Eind
mei wordt u uitgenodigd om de kraam te betalen. U ontvangt daar nog bericht over. Pas
na betaling en wederzijdse ondertekening van een contract staat uw reservering vast.

Inschrijfbon kraam / informatiestand
Zeeheldenfestival op zaterdag 30 juni 2012
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soort kraam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleveradres: bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a.

Wat hebben we voor ogen?
Het gaat dus om een buurtwerkplaats
waar BBOZ en bewoners het beheer op
zich nemen. Maar bewoners kunnen ook
activiteiten organiseren gericht op ontmoe-
ting of aanbieden van diensten in welke
vorm dan ook. Tegelijkertijd is de buurt-
werkplaats een ‘springplank’ voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt om
mee te doen in de samenleving en zich te
ontwikkelen.  Maar de ambitie is ook de
(kleine) ondernemers en ZZP-ers te be-
trekken bij de ontwikkeling van de buurt-
werkplaats. Hoe kunnen we de talenten
en kwaliteiten van bewoners en onderne-
mend Kortenbos met elkaar verbinden en
wat kunnen ze allebei halen en brengen.
In het verlengde hiervan willen we bewo-
ners die nu hobbymatig aan het ‘onderne-
men’ zijn een plek bieden hun talent in de
buurtwerkplaats uit te oefenen en hun waar
te laten zien en te verkopen. Of een broed-
plaats te zijn.

Hoe gaat de buurtwerkplaats
er precies uit zien?
Dat weten we nog niet. Daarvoor gaan we
bijvoorbeeld keukentafelgesprekken voe-
ren met buurtbewoners en ondernemers.
In een keukentafelgesprek stelt een be-
woner zijn of haar huiskamer beschikbaar
en nodigt buren of vrienden uit die in
Kortenbos of het Zeeheldenkwartier Zuid
wonen. Maar het kan ook op een andere
locatie. In zo’n gesprek komen vragen aan
bod zoals:
“wat voor idee of wens heeft u?”
“wat zijn vragen en behoeftes in de buurt?”

“wat zouden u of bewoners en ondernemers
zelf willen doen en wat heeft u daarvoor-
nodig?”
Inmiddels hebben we al een aantal keu-
kentafelgesprekken achter de rug en die
zijn goed en plezierig verlopen.

Gastheren/gastvrouwen gezocht
We zoeken nog enkele gastheren of gast-
vrouwen die bereid zijn hun huiskamer be-
schikbaar te stellen of die mee willen doen
aan een keukentafelgesprek. U kunt zich
tot 16 mei 2012 aanmelden bij Edwin
Broekman (EN de Buurt), telefoon 06
10521444 of via email
e.broekman@endebuurt.nl

Hoe verder?
Eind april is de 1e fase van het haalbaar-
heidsonderzoek klaar. In de Elandkrant in-
formeren wij u dan over de resultaten.

Met name het besluit van de gemeente
om een parkeergarage aan te leggen on-
der de Veenkade/Noordwal, riep bij veel
van de aanwezigen heftige emoties op. De
bewoners, maar zeker ook de onderne-
mers van zowel het Zeeheldenkwartier als
van het Hofkwartier lieten weten niets in
de bouw van een parkeergarage te zien.
De bouw neemt circa 3 jaar in beslag. En
tram 17 zal zeker 10 maanden niet kun-
nen rijden, omdat de brug van de Bilder-
dijkstraat weg moet. De ondernemers vre-
zen al die jaren onbereikbaar te zijn en
stelden dat er 80 gezinnen leven van de
winkels en horeca in die buurt. De bewo-
ners maar ook de oppositiepartijen in de
gemeenteraad benadrukten dat de par-
keergarage een duur en onnodig plan is.
Zo zouden omringende parkeergarages
nooit vol zijn en zou de prijs per parkeer-
plaats van de nieuwe garage op ongeveer
€ 100.000,- uitkomen. De coaltiepartijen
PvdA en VVD lieten weten op dit moment
niet op hun besluit terug te willen komen.

Ook de drukte op het smalle deel van de
Laan van Meerdervoort werd besproken.
De verkeersdrukte is daar aanzienlijk toe-
genomen sinds de invoering van het VCP.
De VVD en PVV zagen er niet veel in daar
maatregelen tegen te nemen. De HSP,
GroenLinks en PvdA willen dat er meer
voor openbaar vervoer gekozen wordt. Er
zijn plannen voor een vrijliggend fietspad
waarop in beide richtingen gefietst kan
worden.

De overlast van terrassen in de Prins Hen-
drikstraat kwam aan de orde. Er was een
breed gevoel dat terassen een prettige
levendigheid aan de wijk geven, maar
overlast moet worden voorkomen. Op dit
moment werkt De Groene Eland met de
gemeente aan voorstellen om regels en
eisen aan de terrassen in de Prins Hen-
drikstraat te stellen.

In onze wijk blijken eigenaren van wonin-
gen die te koop staan, de kamers voor
korte periodes te verhuren. Hiermee zijn

het feitelijk illegale hotels. Omdat ze geen
vergunningen of veiligheidsvoorzieningen
hebben, kunnen er overlast en gevaarlijke
situaties ontstaan. Bewoners uit de Da
Costastraat brachten deze illegale hotels
ter sprake. Voor de meeste gemeente-
raadsleden was dit een nieuw fenomeen.

Met het nieuwe subsidiesysteem van de
gemeente aan de bewonersorganisaties
is er heel wat minder geld beschikbaar en
het aanvragen moet nu per activiteit. Ook
De Groene Eland moet de broekriem fors
aanhalen en een aantal activiteiten kan
mogelijk geen doorgang vinden. CDA en
VVD  denken dat er met deze systematiek
ook bewoners naast de bewonersorgani-
saties steun voor activiteiten kunnen vin-
den. PvdA en GroenLinks vragen zich af of
dit wel gaat werken. Een evaluatie moet
nog plaatsvinden.

Over de Zeeheldentuin brak een felle dis-
cussie uit waarom de gemeente niet ga-
rant wilde staan zodat omwonenden de
kans kregen het geld voor de grond van de
Zeeheldentuin bij elkaar te krijgen. Na de
vergadering zijn de partijen er gelukkig uit-
gekomen. Zie daarover elders in deze krant.
Een volledig verslag van het politiek debat is te
vinden op www.groene-eland.nl

Verslag politiek debat
Zeeheldenkwartier

Het door De Groene Eland georganiseerde
politiek debat werd goed bezocht.

Na de druk bezochte Home Made Market op 1
april, organiseert ondernemersvereniging De
Zeehelden dit jaar nog 3 markten.
Pure Markt zondag 20 mei
Home Made Market zondag 2 september
Pure Markt zondag 21 oktober
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Medebewoners
in vogelvlucht door Rick Herrera

Zeeheldentheater

Schapen scheren
bij ‘t Beestenspul
Noteer alvast zondag 10 juni in uw agenda, want dan houdt kinderboerderij ’t Beesten-
spul weer het jaarlijkse schapenscheerfeest. De schapen worden dan van hun warme
wintervacht verlost en kunnen weer fris en schoon de wei in.

Het schapenscheerfeest is inmiddels een
geliefde traditie bij ’t Beestenspul. Vorig
jaar kwamen er zo’n vijfhonderd bezoekers
op af. De medewerkers van de kinderboer-
derij doen dan ook hun uiterste best om
een feestelijk programma samen te stel-
len waarin iedereen wel iets van zijn of haar
gading kan vinden. Ook dit jaar zijn ze al in
januari begonnen met de voorbereidingen.
De imker en de kaasverkoopster uit Gouda
zijn ook nu weer van de partij, zodat de
bezoekers verse honing en biologische
geitenkaas kunnen kopen. Ook zal er weer
verse jam te verkrijgen zijn. Kinderen kun-
nen er hun eigen zeepjes maken.

Toen deze Elandkrant naar de drukker ging, stond het programma voor het feest nog niet
helemaal vast. Carlo Deur, de beheerder van de kinderboerderij, probeert een roofvogel-
show naar het schapenscheerfeest te halen, maar het was half april nog niet zeker of
dat gaat lukken. Houd de website van de BBOZ in de gaten voor meer nieuws
(www.bboz.nl).

Nieuw
De kinderboerderij blijft vernieuwen. Carlo Deur licht toe: “We willen een zitje bij het
kippenhok. In de tuin komt een tweepersoons-wipkip en we gaan een inzamelactie
houden om meer fietsjes te kopen. De kinderen hebben daar altijd veel plezier van. De
muur aan het einde van de tuin is gesloopt en wordt vervangen door een nieuwe. We
willen daar met een kunstenaar een schildering op maken, dus daar zoeken we spon-
sors voor. We zijn trouwens altijd op zoek naar sponsors”, lacht hij.

Carlo moet even nadenken over de vraag wat het geheim van een goede kinderboerderij
is. “De mensen die er werken, moeten vriendelijk zijn, sociaal en zichtbaar. Bezoekers
moeten zich welkom voelen. Het terrein moet schoon zijn en goed onderhouden. De kinde-
ren moeten er goed kunnen spelen zonder dat ze onder de poep of stinkend thuis komen.”

Pachamama en
de tovenaar van Zeo2
Hou je van heksen, prinsessen en tovenaars en muziek, dan is hier je kans om
het allemaal mee te maken in de nieuwe voorstelling van Muziektheater Briza.

Net als alle andere voorstellingen van Muziektheater Briza zal deze ook een thema
hebben: De natuur en duurzaamheid. Met motto: Vul alles aan wat je neemt van de
natuur, zodat ze voor altijd kan blijven geven. Met deze boeiende, muzikale en leerzame
voorstelling, zal Briza onze planeet onder de aandacht brengen. Ze doen dit door de
bewoners en sympathisanten van onze natuur een stem te geven, in de vorm van hek-
sen en prinsessen, kabouters en de scouts die werken aan een duurzaam Pachamama
bos en zij proberen dit duidelijk te maken aan de Tovenaar van Zeo2. Er is immers plek
voor iedereen. Maar de tovenaar heeft wel iets anders in gedachten, macht en geld ten
koste van het Pachamama bos. De heksen weten dat de zeeën zullen stijgen als de
bomen verdwijnen en dat hun land onder water zal lopen! Zullen zij dit kunnen voorkomen?

Naam: Floor

Status: 5 jaar samen

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier:
1 jaar

Beroep: Werkzoekend maar afgestu-
deerd ‘Klinische gezondheidspsycholoog
- Basis psycholoog’.

Passie: Reizen! Onder andere al door
West-Afrika en Azië gereisd.
Nieuwe reisdoelen zijn Zuid Amerika en
Zuid-Afrika.

Werkzaamheden: Momenteel dus werk-
zoekend met plannen om richting mana-
gement om te scholen. Op dit moment is
Floor ook intensief bezig om haar rijbe-
wijs te halen.

Waar houd je je naast je werk mee bezig?
Naast het bezoeken van festivals en fees-
ten komt zij graag samen met haar jaar-
club ‘Bobbie’ van haar studentenvereniging. Zij houdt zich ook bezig met verschil-
lende sporten zoals snowboarden en longboarden. De longboard is een verlengde
skateboard waarmee langere afstanden comfortabel afgelegd kunnen worden. Ook
schijnt de longboard, wat bewegingen betreft, een goede voorbereiding voor
snowboarden en golfsurfen te zijn. Lekker mooie afstanden op geasfalteerde we-
gen afleggen dus.

Pluspunten van het Zeeheldenkwartier:
1. De sfeer in de buurt is heel erg fijn en gemoedelijk.
2. De ‘Home made Market’ (Bio producten, Live muziek, etc.) in de Prins Hendrik-

straat en op het Prins Hendrikplein vind ik  erg leuk door de ouderwetse gezel-
lige sfeer.

3. De diverse cafeetjes en koffietenten

Minpunten van het Zeeheldenkwartier:
1. De herrie ’s-ochtends van vrachtwagens die kroegen en de supermarkt (Coop)

bevoorraden.
2. Als het verkeer in de Prins Hendrikstraat drukker wordt, wordt het te druk.

Heb je suggesties voor het verhelpen/verbeteren van de minpunten, en om het
Zeeheldenkwartier nog fijner te maken?
Als vrachtwagenchauffeurs, indien mogelijk bij het in en uitladen, hun motoren uit
zouden doen dan zou dat een hoop herrie schelen (ook minder co2 uitstoot voor
het milieu).

Aanraadplek/aanraadactiviteit van het Zeeheldenkwartier:
Als aanraadplekken vind ik ‘Appeltje Eitje’ in de Prins Hendrikstraat, ‘Savannah’ op
het Prins Hendrikplein, maar ook vooral ‘Room’ op het Anna Paulownaplein abso-
lute aanraders. Als aanraadactiviteit zou ik graag meer Live muziek en dan in het
bijzonder Jazz willen horen in de wijk.

Wil je tot slot als ZHKW-representant nog iets kwijt aan je ZHKW-genoten?
Blijf een vrolijke buurt (Zelfs ondanks dat jullie spoedig een vrolijke zeeman zullen
missen). Ik kan me geen betere buurt voorstellen.
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.

Ben je benieuwd, kom dan langs in het
Zeeheldentheater in de Trompstraat 342,
dat onlangs nog de tweede prijs van de
landelijke ‘Groene Parel Award’ verkreeg
als duurzaam theater (samen met de
Duurzaamheidkring Haagse Theaters).

Er zijn voorstellingen op woensdag 9  en
16 mei, aanvang 14.30 uur. Voor meer
speeldata en info kijk op: de agenda van
www.briza.nl of bel: 070-3654040.

Pachamama en de tovenaar van Zeo2

10 juni schapen scheren bij ‘t Beestenspul.

Even wegdromen tijdens het gratis
concert van Collegium Musicum
Op dinsdag 29 mei, van 14.30 tot 15.30 uur, kunt u in wijkcentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, gratis genieten van prachtige barokmuziek uitgevoerd door het pro-
fessionele Collegium Musicum Den Haag o.l.v. Claudio Ribeiro. Barokmuziek is (oude)
klassieke muziek die veel mensen kennen van bijvoorbeeld de componist Bach.

Het concert is een mooie kennismaking voor mensen die nog niet vaak barokmuziek
hebben gehoord. Korte stukken of delen van bekende componisten als Telemann en
Bach worden ten gehore gebracht. Er is uitleg over de muziek en de instrumenten
(klavecimbel, viool, cello, blokfluit en hobo). Het concert is onderdeel van de Stads-
tournee 2012 waarbij het kamerorkest van CMDH langs verschillende wijk-en buurt-
centra gaat. Op 30 juni vindt het Slotconcert plaats in de Lutherse Kerk. Bezoekers
kunnen na het wijkconcert voor een actietarief tickets kopen voor dit Slotconcert.

Kinderboerderij ´t Beestenspul
Dagelijks kunnen jong en oud van 9.00 uur
tot 17.00 uur terecht bij kinderboerderij
`t Beestenspul in de Tivolistraat, tussen de
Hemsterhuisstraat en de Westerbaenstraat.

Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
kunnen kinderen onder begeleiding knutselen.
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Het wordt tijd voor het
Zeeheldenfestival!
Na maanden van voorbereiding gaat de klok voor de organisatie van het Zeehelden-
festival opeens sneller lopen. Want over minder dan twee maanden is het alweer
Zeeheldenfestival... dit jaar van woensdag 27 juni (vanaf 12 uur ’s middags) tot en met
zondag 1 juli. Zet het in je agenda en help hopen op mooi weer!

Heb jij tijd voor het
Zeeheldenfestival?
Het Zeeheldenfestival wordt al 32 jaar en nog steeds voor en door de wijk georgani-
seerd en uitgevoerd, voor en door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen festival…
zeker niet in deze omvang en bovendien gratis toegankelijk. Meewerken als vrijwilli-
ger is leuk, dankbaar en leerzaam!

Opknapbeurt voor
woningen in vier straten

Eerste boom
voor Zeeheldentuin
Wethouder Marjolein de Jong heeft onlangs de eerste boom geplant voor de geplan-
de Zeeheldentuin, in de Tasmanstraat. Bart Moesbergen, directeur Strategie en Vast-
goed van Haag Wonen, gaf daarbij ondersteuning. ‘Als woningcorporatie zijn we ver-
antwoordelijk voor het bouwen van betaalbare woningen. Tegelijkertijd willen we wel
een bijdrage leveren aan verbetering van het leefklimaat én de sociale samenhang in
de buurt. Met een gezamenlijke stadstuin wordt die brug geslagen en kunnen de hui-
dige en toekomstige bewoners samen een goede start maken in een groenere wijk.’

Haag Wonen wil op 1 maart 2013 weten of het aankoopbedrag van 350.000 euro kan
worden ontvangen. ‘De Vereniging Zeeheldentuin heeft dus een jaar om het geld bijeen
te brengen. Zo niet, dan komen er alsnog huizen op de grond’, aldus Moesbergen.

Samen
de buurt verfraaien
De betonnen banken op het Bonbonplein in het Zeeheldenkwartier krijgen mooie
mozaïeken versieringen. Het zijn ware kunstwerkjes van kinderen (en een enkele
(groot)ouder) uit de buurt.

De kinderen maakten eerst een tekening. Onder begeleiding van mozaïekkunstenaar
Christine van Melsen hebben ze er mozaïeken van gemaakt. Binnenkort worden de
banken ermee beplakt. De ‘Bonbonkids’ maken de buurt niet alleen mooier, maar ook
schoner.Ze vegen namelijk regelmatig in de buurt van het Bonbonplein en doen andere
kleine klusjes. Haag Wonen is één van de sponsoren. De woningcorporatie wil graag in
samenwerking met andere partijen, waaronder met name bewoners, werken aan een
schone en veilige leefomgeving.

Er is weer een mooi programma in elkaar
gezet met eigenlijk te veel om op te noe-
men, maar we geven toch graag een voor-
proefje. ’s Middags is er vooral voor de jong-
ste Zeehelden veel moois te beleven met
een spelletjescircuit en allerlei speciale
kindervoorstellingen; onder meer poppen-
kast, een goochelaar en een verhalen-
verteller. En als we daar genoeg vrijwilli-
gers voor krijgen kunnen de Zeeheldjes
ook op alle dagen worden geschminkt, be-
halve op zondag.

Op woensdagmiddag 27 juni verricht wet-
houder Marjolein de Jong van o.a. Cultuur
en stadsdeel Centrum om 18.00 uur de
officiële opening van dit 32e Zeehelden-
festival. We hebben een passend spekta-
kel in petto ter omlijsting van deze plech-
tige handeling. Komt allen!

W il je iets moois doen? Als vrijwilliger
meewerken aan het Zeeheldenfestival?
Graag! Meld je dan aan bij bewoners-
organisatie De Groene Eland. Enne... we
hebben nu vooral mensen nodig die na-
jaar 2012 mee willen gaan draaien met
de voorbereidingen van festival 2013 als
lid van één van de commissies (o.a. pro-
gramma, facilitair, bar, publiciteit; er is
keuze genoeg). Hulp tijdens het festival is
net zo belangrijk, dat zeker… maar verster-
king van de organisatie vooraf is ook zeer
welkom. Kom aan boord van het Zee-
heldenfestival en vaar mee!

Het kantoor van bewonersorganisatie De
Groene Eland is gevestigd in De Helden-
hoek, Elandstraat 88a, tel.nr. 070 356 04
10. Het is op werkdagen geopend van 9.00
tot 12.30 uur. Als je langsgaat om je aan te
melden als vrijwilliger voor het Zeehelden-
festival is het wel handig om dat duidelijk
te vermelden en je naam en telefoonnum-
mer achter te laten. Je kunt ook een e-mail
sturen naar info@zeeheldenfestival.nl.
Vergeet niet om daarin aan te geven waar
je aan mee wilt doen (of dat je gewoon
eerst meer informatie wilt hebben) + je
naam en telefoonnummer erin te zetten.
Wij nemen daarna contact met je op.

Woensdag 2 mei a.s. van 9 tot elf uur is
er weer een Open Coffee in flex@diem,
een plek voor ondernemende mensen om
flexibel te werken en elkaar te ontmoeten.

De Open Coffee Den Haag is een gele-
genheid waar ‘’kleine zelfstandigen’’ elkaar
ontmoeten onder het genot van een kop
koffie of thee, en is een samenwerkings-
verband van 5 haagse flexplekken met elk
hun eigen sfeer. Workalot in de Caballero-
fabriek, Nomadz in Binck36, S2M Haagse
Toren in het Strijkijzer, Igluu en dus ook
flex@diem, in de Van Diemenstraat 202.
De sfeer, het monumentale pand, het dag-
licht, de inrichting en de collega-onderne-
mers maken flex@diem een fijne en in-
spirerende plek om te werken voor ZP-ers,
freelancers en andere ondernemende
mensen.

Een keer kennismaken?
Kom naar de Open Coffee. Graag aanmel-
den via www.flexatdiem.nl of via twitter
@flexatdiem.

Open Coffee
in flex@diem

Woningcorporatie Haag Wonen knapt 48
woningen aan de buitenkant op in de Van
Galenstraat, Hugo de Grootstraat,  De
Ruyterstraat en de Van de Spiegelstraat.
Het houtwerk wordt hersteld en de voor-
en achtergevels worden geverfd. Ook de
portieken worden geschilderd.

Het werk is in maart gestart en duurt vol-
gens plan tot eind mei. Haag Wonen vindt
het belangrijk dat de woningen goed wor-
den onderhouden. Dat zorgt er mede voor
dat bewoners met plezier kunnen wonen.

<Schilders aan het werk
in de Van Galenstraat.

Annelies Breedveld, voorzitter van Vereniging de Zeeheldentuin (links), wethouder Marjolein de
Jong en Bart Moesbergen, directeur Strategie & Vastgoed van Haag Wonen, planten de eerste boom.

Heeft u klachten over de openbare ruimte?
Bel dan naar het Gemeentelijk Contactcentrum telefoon 14070
Of stuur een e-mail naar contactcentrum@dsb.denhaag.nl

Het wordt weer een prachtfestival met bijna
vijftig acts uit alle windstreken, vooral die
uit Den Haag. We doen een greep uit wat
er allemaal komen gaat; lekkere rockabilly
van Liptease & Backstreet Crack Bangers,
de Surinaamse feestband Express, pop-
koor Focus, de Klezzics met (inderdaad)
klezmer, de funky latinoband Xamanek, La

Clave Caliente met salsa- en timbamuziek,
ska van BANG the Skillet, de twee heren
met gitaar =SIR+, Vuigtuig met Nederrock
en wereldmuziek van NICA Music.

Ook dit jaar is er weer veel ruimte voor jong
talent; zo verzorgen de basisscholen uit
de wijk optredens evenals een aantal be-
ginnende bands van Ready to Play. En ook
winnaar B Sharp van bandcoachingstra-
ject Talent Event komt podiumervaring op-
doen. Behalve al die muziek hebben we
weer veel maf, mooi, indrukwekkend
straattheater voor jong en oud in de aan-
bieding. En op de zaterdagmiddag komt
Haag Wonen Moves You! weer, met diverse
sportclinics, DJ, dansworkshops en de
spetterende schilderworkshop.

Op zaterdag dijt het festival bovendien uit
met een grote rommel- en informatiemarkt
rond het Prins Hendrikplein. Kinderen
mogen hun spulletjes verkopen op de
speciale kinder-vrijmarkt in de Prins Hen-
drikstraat, tussen het plein en Van Kins-
bergenstraat. De zaterdagavond wordt he-
lemaal goed afgesloten door the good old
Dizzy Man’s Band, dat wordt swingen!

Een mooie traditie is vervolgens het zon-
dagse ontbijt met klassieke muziek op het
sfeervolle Prins Hendrikplein. Voor dit jaar
staan twee ensembles met getalenteerde
musici van het Koninklijk Conservatorium
geprogrammeerd; Duo8cordes en
L’harmonie Nouvelle.

Eind mei staat alle informatie op onze site
www.zeeheldenfestival.nl. Dan gaan we
ook het affiche, programmaboekje en de
flyers verspreiden in de wijk zelf en via een
aantal distributiepunten daarbuiten. Het
boekje wordt begin juni ook huis-aan-huis
in de wijk verspreid (met kortingsbon voor
het zondagse ontbijt), dus houd je brie-
venbus in de gaten!

The Re-Cyclists zijn een van de vele straat-
theateracts die op het programma staan.
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Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

De Veldmuisjes
Da Costastraat 40

Een voorschool voor peuters vanaf 2,5 jaar.
4 dagdelen spelen met leuk-leermateriaal, veel aandacht voor
taalontwikkeling geschikt voor deze leeftijd. De overgang naar
groep 1 op de basisschool gaat dan als vanzelf.

Ook is er ‘Samenspel’ op de woensdagochtend van 08.30 tot
10.30 uur. Samenspel is een speel- en leerprogramma voor
ouders en verzorgers en kind.
Voor meer informatie bel 06-30577257 of 070-30655010
Iedereen is welkom!

De Heldenhoek

Iedere maandag en donderdag
om 17.00 uur wordt er in De Hel-
denhoek voor € 4,-- een warme
maaltijd geserveerd.

U kunt zich hiervoor aanmelden
tot uiterlijk 11.00 uur op dezelfde
dag via tel: 4248115  of bij de
informatiebalie van wijkcentrum
De Heldenhoek, Elandstraat 88.

Maaltijd 55+

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

Inlichtingen en aanmelden bij De
Heldenhoek, telefoon 4248115.
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Gymnastiek 55+ Maandag van 12.00 - 12.45 uur
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur en van 10.00 - 10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand

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

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

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

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

Bingo Dinsdag 1 x per 2 weken van 13.30 tot 16.00 uur

Sjoelen Woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur. Kosten: gratis

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

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

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

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

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag

8 en 22 mei
een bingo georganiseerd.

Aanvang 13.30 uur.

Yoga

Vrijdag 25 mei
van 8.30 tot 16.00 uur

organiseert
De Heldenhoek
een gezellige
rommelmarkt

Zelf spullen verkopen?
Tafelhuur: 1 tafel € 3,50

2 tafels € 5,00
Tafels reserveren en inlichtingen:
Joyce Kalka, telefoon 4248115.
Wijkcentrum De Heldenhoek
Elandstraat 88, Den Haag.

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

Activiteiten 2012 Instuif bij ‘t Anker

‘Oude Vrienden’
‘Oude Vrienden’ onderneemt verschillende activiteiten, zoals een
bos- of strandwandeling, zwemmen, museumbezoek, een
spelletjesochtend, knutselochtend, gezamenlijk winkelen en ge-
woon lekker kletsen.

Lijkt het u leuk om de club ‘Oude
Vrienden’ te komen versterken?
Dan bent u elke woensdag van
10.00 tot 12.00 uur van harte wel-
kom in De Heldenhoek, Elandstraat 88,
telefoon 4248115. Els de Bruijn is hiervoor de
contactpersoon. Voor deelname wordt geen contributie gevraagd.

Dagtocht naar
vogelpark Avifauna
en boottocht
Op woensdag 27 juni a.s. organiseert welzijnsorganisatie Zebra
een dagtocht naar het vogelpark Avifauna. Het vertrek is om 9.00
vanaf wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek.

We rijden met een bus van Pasteur Reizen. Onderweg is er koffie met
gebak. Bij Avifauna is er een lunch met kroket bij het v.d. Valk-hotel.
Vervolgens is er gelegenheid het vogelpark te bezoeken. Ook staat er
een vaartocht van een uur op het Braassemermeer op het programma.

Hierna rijden wij terug naar Den Haag. De thuiskomst is om circa
18.00 uur. Tot 30 mei a.s. kunt u zich aanmelden voor deze tocht.
Daarna is aanmelden mogelijk, voor zover er nog plaatsen vrij zijn. De
kosten bedragen € 40,00 (met Ooievaarspas: € 35,00). Aanmelden
kan bij wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, te-
lefoon 424 81 15.

Boottocht Braassemermeer.

Levensverhalen
schrijven
Gratis introductie
bijeenkomst in de Heldenhoek
op woensdag 23 mei van 10:30
tot 12:00 uur en woensdag 6 juni
van 10:30 tot 12:00 uur.

In september 2012 willen we in de Heldenhoek beginnen met een
groep mensen, die hun eigen levensverhaal gaan schrijven. In een
achttal bijeenkomsten van elk twee uur. We denken aan een groep
van minimaal 5 en maximaal 10 personen. Je eigen levensverhaal op
papier te zetten is verhelderend voor jezelf. Daarnaast doe je dat ook
eventueel voor andere mensen; kinderen, kleinkinderen, vrienden en
andere dierbaren.

We beginnen voor de grote vakantie met twee introductiebijeenkom-
sten, dan kunt u horen en zien of deze cursus wat voor u is. Woensdag
23 mei om 10:30 uur en woensdag 6 juni om 10:30 uur in de Helden-
hoek geven we de introductiebijeenkomst. U kunt een van de twee
dagen kiezen, na de bijeenkomst kunt u zich opgeven voor in septem-
ber. Informatie bij Annemiek Treep: 06-27250905 en via e-mail
annemiektreep@hotmail.com of Anne van Dijk, De Heldenhoek, Ze-
bra Welzijn: Elandstraat 88, telefoon 070-4248115.

Docente Aerobics voor
vrouwengroep gezocht
Voor meer info: Sam Ramnares (participatie medewerker Zebra)
Email: s.ramnares@zebrawelzijn.nl
Telefoon: 070-4248138.

Haags Hopje Jenny Plantsoen
zoekt vrijwilligers
Voor meer info: Kees te Gussinklo
Email: k.tegussinklo@zebrawelzijn.nl
Telefoon: 06-14594132

Tafeltennis in
Buurthuis DeeDrie
Elke maandag van 13.00-15.00
uur is er tafeltennis voor volwas-
sen in buurthuis DeeDrie, gele-
gen aan de Witte de Withstraat
119. De kosten zijn € 2,50 per
maand. Voor inlichtingen kan u
contact opnemen met Leo Noten-
boom telefoon 06-44122713.

Aankondiging huisbezoeken
In de maand mei zullen stichting Zebra en stichting Boog gezamenlijk
huisbezoeken doen in de Tasmanstraat en de Roggeveenstraat. Doel
is om te onderzoeken wat er leeft bij de bewoners, waar behoefte aan
is en vragen van bewoners om te zetten in acties.


