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Bewonersorganisatie
De Groene Eland
Van de Voorzitter

Zeeheldenmarkt
Piet Heinstraat & Piet Heinplein
 
Zaterdag 17 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur

Voor informatie zie de speciale Zeeheldenmarktkrant binnenin.

Markt met 80 kramen, piratenglijbaan en live muziek.

De voorbereidingen voor het komende Zeeheldenfestival verlopen
voorspoedig. Ook in 2008 zijn er weer vele vrijwilligers die zich
inzetten om een prachtfestival tot stand te brengen. Laten we ho-
pen dat het weer tegen die tijd ook lekker meehelpt! Ik merkte het
hier al eens eerder op: zonder vrijwilligers zijn wij als bewoners-
organisatie nergens.

Meer groen in het
Zeeheldenkwartier

Het Zeeheldenkwartier is een
echte stadswijk met veel steen
en weinig groen. In de wijk moe-
ten we het vaak hebben van de
bomen en hier en daar een
strookje struikgewas. Echte
grasvlakten zijn er behalve bij
het Jenny Plantsoen niet.

Op pagina 5 van deze krant een
themapagina over groen in de
wijk. U vindt er o.a. de stand van
zaken aangaande de bomen aan
de Veenkade; de gemeentelijke
regeling ‘Miljoen voor Groen’ en
een mogelijke actie voor gevel-
tuinen.

Voortbouwend op het succes van de vorige jaren wordt dit jaar voor
de derde keer een galerieweekend georganiseerd in de hippe
galeriewijk rondom het Anna Paulownaplein in het Mesdagkwartier
in Den Haag. De wijk krijgt de laatste tijd veel aandacht van de me-
dia omdat er bijzondere hedendaagse kunst is te zien in de gale-
ries, die ieder hun eigen karakter hebben. Bovendien maken de
gezellige terrasjes  op het Anna Paulownaplein in het hart van de
wijk en de nabijgelegen musea de buurt tot een trekpleister voor
kunstminnend publiek.

Het galerieweekend heeft als thema Art connects art, omdat kunst
niet alleen mensen onderling verbindt, maar ook de galeries dit week-
end letterlijk door middel van kleurige linten met elkaar verbonden zijn.

In het weekend zijn er in de galeries boeiende exposities te zien van
onder andere Rauschenberg, Adriaan Rees,, Ad Gerritsen, Hetty de
Wette, Macarena Candrian, Marjolein Knottenbelt, Rineke Engwerda ,
Wim Zorn en Han de Kluiver. Daarnaast worden er ook evenementen
georganiseerd, zoals live music met drankjes en hapjes, de toneel-
voorstelling Camille Claudel, door toneelgroep Nieuw Metropool bij
galerie-atelier Beeld Anna Paulownastraat 87 en diverse workshops
door kunstenaars.

Oproep:
Ooit problemen gehad
met bezwaarprocedures?
De Groene Eland krijgt steeds vaker klachten dat bij het bezwaar
maken tegen aangevraagde vergunningen, de gemeente Den Haag
steken laat vallen. Er wordt door de betreffende dienst te weinig
onderzoek gedaan. Bedrijven of instellingen krijgen vergunningen,
terwijl ze in het betreffende pand vanwege het bestemmingsplan
niet horen te zitten. Er worden bouwvergunningen verleend ,die in
strijd zijn met het bouwbesluit. Gemeentelijke procedures worden
niet gevolgd. In het ene geval wordt streng opgetreden en gehand-
haafd, in het andere geval niet. Er worden besluiten genomen,
waarbij overtreding niet wordt gecontroleerd of oogluikend wordt
toegestaan. Er worden……

Ooit te maken gehad met gemeentelijke diensten zoals de dienst
Stedelijk Ontwikkeling of Stadsbeheer? Herkent u iets van boven-
beschreven problematiek? Heeft u de laatste twee jaren iets soort-
gelijks meegemaakt? Mail uw ervaringen - liefst zo uitvoerig moge-
lijk toegelicht - naar het bestuur van bewonersorganisatie De
Groene Eland. Als blijkt dat er voldoende recente klachten zijn over
het indienen van bezwaren tegen aangevraagde vergunningen,
overweegt De Groene Eland een zwartboek op te stellen.

U kunt uw ervaringen mailen naar: secretariaat@groene-eland.nl

Galerieweekend
Art connects art

De opening van het weekend vindt
plaats  op vrijdag 23 mei om 19.00
uur, door  Anton Corbijn, op het
Anna Paulownaplein , (bij slecht
weer in galerie Vonkel) . Op zon-
dag 25 mei om 17.00 uur wordt
het weekend feestelijk afgesloten
bij Galerie Ariana aan de Vondel-
straat 20.

Openingstijden van de deelne-
mende galeries tijdens het
galerieweekend zijn:
vrijdag 23 mei 19.00-21.00uur
zaterdag 24 mei 12.00-17.00uur
zondag 25 mei 12.00-18.00uur

Deelnemers
Livingstone Gallery, Atelier Beeld,
The  Dutch Touch Art Company,
Arte sin limites, galerie Anton art
Design, galerie/atelier MAT,
ROOM, Galerie Vonkel , Eigen
Stijl, Galerie en artotheek De Vla-
ming, Galerie Ariana, Room en
Carlton Embassador Hotel

Meer informatie vindt u op de
websites van de deelnemers of
via e-mail:
galerie_ariana@hotmail.com of
ahogewoning@hotmail.com

Mooi is dat De Groene Eland over
een W ijkwinkel beschikt waar
bewoners terecht kunnen met
vragen. Hierdoor is De Groene
Eland één van de meest toegan-
kelijke bewonersorganisaties die
Den Haag rijk is. Op werkdagen
kan men hier elke ochtend te-
recht. Toch is het maar de vraag
of dit zo wel kan voortgaan want
hoewel deze Wijkwinkel met een
paar zeer enthousiaste vrijwilli-
gers elke keer opnieuw open is
zouden er daar eigenlijk wel een
paar mensen bij moeten komen
om deze service in stand te hou-
den. Op eerdere oproepen kregen
wij onvoldoende reacties dus
daarom vraag ik hierbij nog eens
om ons te komen helpen als u
dat leuk lijkt en daarvoor de tijd
hebt. De Groene Eland heeft een
vastgesteld Vrijwilligersbeleid
waarin duidelijk staat wat wij van
u verwachten en wat u van ons
kunt verwachten. Haal eens een
folder op bij de Wijkwinkel over
het werken bij De Groene Eland
als vrijwilliger en denk er eens over
na of u mee kunt helpen in de Wijk-
winkel van het Zeeheldenkwartier.

Vervolg op pagina 2.

Op vrijdag 25 april werd op basisschool de Wereldwijzer in de Roggeveenstraat het Internationaal Kinderfeest dit
jaar op originele wijze gevierd: twee jonge kinderen uit groep 1-2, ”trouwden” met elkaar.  Zie ook pagina 3.

Momenteel zijn we veel bezig om
een aantal zaken te stroomlijnen.
Een paar van onze activiteiten ver-
tonen overlappingen met de vele
initiatieven die over ons worden
uitgestrooid door gemeente en
andere organisaties. Alles goed-
bedoeld, maar soms kan het te-
veel van het goede worden en ra-
ken niet alleen de mensen van
De Groene Eland maar vooral
ook de bewoners van de wijk in
de war van de vele initiatieven en
door wie dit nu allemaal in gang
wordt gezet. Het is allemaal na-
tuurlijk goedbedoeld maar het
moet wel goed lopen. Veel kan ik
u hier nu niet over melden want
dan zou u, als lezer, mogelijk nog
meer in de war raken van al die
initiatieven. Wij hopen als Groene
Eland toch de belangen van de
bewoners zo goed mogelijk te
dienen en daarbij vooral ook de
regie te behouden over al die ini-
tiatieven voor het Zeehelden-
kwartier, voorwaar geen eenvou-
dige opdracht!

Foto: Maaike Wieringa
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De volgende Elandkrant
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Aan dit nummer werkten mee
Marius Kolff
Livia de Metz
Sippora Stibbe
Marjon Rijnders (KomSa)
Cora Walthaus (vormgeving)
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Bestuur bewonersorganisatie
De Groene Eland
Marius Kolff - voorzitter
Ludo Geukers - secretaris
David Schiethart - penningmeester
Linda Bakker

De wijk- en informatiewinkel van
bewonersorganisatie De Groene
Eland is geopend: maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 070-3560410.
De wijkwinkel van De Groene
Eland kunt u vinden via de ingang
van  wijk- en dienstencentrum De
Heldenhoek, Elandstraat 88a.
Website: www.groene-eland.nl

Openingstijden
wijkwinkel
De Groene Eland

De wijk- en informatiewinkel van
De Groene Eland, Elandstraat 88a.

De Living Room heeft activiteiten voor allerlei leeftijden: jong en oud
is van harte welkom op Veenkade 48! We zijn een plek voor mensen
in de wijk; een plaats van ontmoeten, geloven, welkom zijn.

Ziet u een misdrijf?
Bel 112!
Wist u dat gemiddeld zestig procent van de aanhoudingen op heter-
daad te danken is aan burgers, aan u dus. U tipt de politie over een
misdrijf of verricht in incidentele gevallen zelf een aanhouding.

De politie houdt zeker geen pleidooi voor meer van deze arrestaties
door burgers. Wel wil zij hierbij een dringend beroep op u doen om
misdrijven die u waarneemt zo snel mogelijk te melden. Nu wordt
slechts een kwart van alle waargenomen misdrijven aan de politie
gemeld. Als de politie snel ter plaatse moet zijn, belt u 112 en niet het
landelijk politienummer 0900-8844. Het nummer 112 is niet alleen
voor levensbedreigende situaties, maar ook voor ‘heterdaadzaken’.
Per dag komen veel meldingen binnen via 0900-8844 die eigenlijk
voor 112 zijn bedoeld en hiermee gaat veel kostbare tijd verloren. Het
nummer 112 moet u direct bellen als u een dief in huis aantreft, een
vernieling ziet of iemand graffiti ziet spuiten. Is er sprake van bijvoor-
beeld geluidsoverlast, dan belt u 0900-8844.

Daarom: Ziet U een misdrijf? Bel de politie! Het liefst met zoveel mo-
gelijk informatie over de daders, vluchtrichting, eventueel een voertuig
of andere relevante informatie. Het politiedeel van de ‘deal’ is dan
natuurlijk dat zij ook daadwerkelijk iets met die informatie doen. Poli-
tieagenten gaan ter plaatse of ondernemen op een andere manier
actie. Lukt dat niet, dan wordt dat aan u uitgelegd.

Deze oproep maakt deel uit van allerlei inspanningen van Politie Haag-
landen om een gedegen samenwerking op te bouwen met het pu-
bliek om een nog grotere veiligheid in wijken en buurten te bereiken.
Dat kan de politie niet alleen. Dat is ook uw verantwoordelijkheid. Het
is immers uw wijk!

In het Bewonersplatform hebben
wij gesproken met bewoners
over Bouwvergunningen en de
Dienst Stadsbeheer. Helaas
loopt dit niet altijd allemaal zo
mooi als we dit graag als inwo-
ners van de stad zouden willen
zien. W ij hebben hierover een
gesprek gehad met de wethou-
der die verantwoordelijk is voor
ons stadsdeel. We zijn er echter
nog niet zo zeker van dat dit alles
nu dan toch goed gaat lopen en
we willen eigenlijk eens inventa-
riseren wat er allemaal niet goed
is gegaan in onze wijk op dit ge-
bied. Daarom staat er elders in
deze krant een oproep hierover
en wij hopen dat bewoners die
dit aangaat zullen reageren. Dit
wordt wellicht een grote taak
waarvoor wij, daarom vraag ik het
hier nogmaals, ook uw hulp kun-
nen gebruiken. Wilt u ons hierbij
helpen meld u dan bij de Wijk-
winkel van de Groene Eland.
Marius Kolff

Van de voorzitter
- vervolg van de voorpagina -

Sinds half april is er een nieuwe
activiteit die georganiseerd wordt
door het team van de Living
Room: tienermeidenclub! Elke
donderdagmiddag van 15 tot 17
uur op Veenkade 48. We kletsen,
koken, lachen, sporten, vertellen
een Bijbelverhaal, dansen en
doen echte meidendingen! Gezel-
lig met meiden onder elkaar: girls
only! Ben jij tussen de 10 en 14
jaar, dan ben je van harte welkom
op donderdagmiddag!

Binnenkort zullen we starten met
nòg een nieuwe activiteit: een
jongensinloop! Elke maandag-
middag van 15-17 uur voor jon-
gens van 10 tot 15 jaar. Lekker
met jongens onder elkaar: tafel-
voetballen, sporten, (computer-)
spelletjes doen, en nog veel
meer! Kom jij ook?

Voor kinderen van 6 tot 9 jaar is er
op Veenkade 48 elke week een
hele leuke kinderclub op woens-
dagmiddag van half 3 tot 4 uur:
knutselen, zingen, luisteren naar
een verhaal uit de Bijbel, spelle-
tjes, sporten, en nog veel meer!
Gezellig als jij ook komt!

Volwassenen zijn van harte wel-
kom in onze sfeervolle huiskamer
op maandagmorgen van 10 tot 12
uur voor koffie/thee en iets lek-
kers èn op donderdagavond om
18.30 uur voor een heerlijke maal-
tijd met aansluitend een christe-
lijke viering.

Nieuw in de Living room:
activiteiten voor tieners

Vind u het leuk om af en toe mee te denken over uw stad en uw
stadsdeel? Word dan lid van het Stadspanel Den Haag! Dat is een
groep mensen die geregeld een e-mail krijgt met vragen over van
alles wat speelt in Den Haag.

Wat doet het Stadspanel Den Haag?
De leden van het stadspanel krijgen ongeveer eens per maand een
vragenlijst voorgelegd. Dat gebeurt altijd per e-mail. Voelt u zich ‘s
avonds veilig in de tram? Vindt u uw straat schoon? Hoe is de dienst-
verlening op uw stadsdeelkantoor? Dat soort vragen kunt u aan denken.

Wie zit er in het Stadspanel?
Op dit moment zijn ongeveer 2.500 mensen lid van het panel, van jong
tot oud, mannen, vrouwen en mensen met verschillende nationalitei-
ten. Het is de bedoeling dat het panel een goede afspiegeling vormt
van de Haagse bevolking. Iedereen kan dus meedoen, zolang u maar
een e-mailadres heeft dat u geregeld controleert.
 
Hoeveel tijd kost het me?
De meeste vragenlijsten bestaan maar uit een paar vragen. Boven-
dien zijn de vragenlijsten digitaal dus kunt u ze met een druk op de
knop ‘inzenden’. Gemiddeld krijgt u één vragenlijst per maand.
 
Hoe geef ik me op?
U kunt zich aanmelden op www.stadspaneldenhaag.nl. Na aan-
melding ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres. In die
mail staat een link die u aan moet klikken om te bevestigen dat u mee
wilt doen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangt u van tijd tot tijd een
e-mail met vragen die de gemeente graag aan u voorlegt.

Doe mee met
het Stadspanel!

Open Podium
28e Zeeheldenfestival
Woensdag 2 juli 2008 15:15 - 16:15 uur voor kinderen
Zaterdag 5 juli 2008 16:15 - 17:00 uur voor volwassenen

Op zoek naar talentvolle wijkbewoners!

Sinds twee jaar biedt het Zeeheldenfestival de kans aan jonge en
oude wijkbewoners om hun talenten te showen tijdens het Open
Podium. Dit jaar is het Zeeheldenfestival opnieuw op zoek naar ta-
lentvolle wijkbewoners uit het Zeeheldenkwartier en omgeving. Het
28e Zeeheldenfestival vindt plaats in de eerste week van juli. Van
woensdag 2 juli t/m zondagochtend 6 juli.

Op het Open Podium krijg je tot 5 minuten de tijd om te dichten /
muziek te maken / te playbacken / te dansen / grappen te  maken /
verhalen te vertellen of wat je dan ook wilt laten zien.
- Het Open Podium voor kinderen (onder de 15 jaar) start op

woensdagmiddag 2 juli om 15:15 uur op het grote podium.
- Wijkbewoners van boven de 15 jaar mogen hun kunsten vertonen

op zaterdag 6 juli vanaf 16:15 uur op het kleine podium.

Wil je graag optreden? Meld je dan nu aan!
- Stuur een e-mail naar info@zeeheldenfestival.nl en vermeld hierin:

je volledige naam, de act (wat doe je en hoe lang duurt het?), je
telefoonnummer.

- Of bel naar 070 3560410 en geef je aanmelding, telefoonnummer
en eventueel e-mail adres door.

Tot ziens in de Living Room!

Wijkschouw
Leefbaarheid en Verkeer
Maandag 19 mei zal de eerste wijkschouw van de werkgroep
Leefbaarheid en Verkeer plaatsvinden in de buurt gelegen tus-
sen de Laan van Meerdervoort, de Zoutmanstraat, Elandstraat
en de Waldeck Pyrmontkade. U bent van harte uitgenodigd om
mee te lopen!

In de wijkschouw worden alle knelpunten op gebied van  leef-
baarheid (zoals: verwilderd groen, zwerfvuil, kapot straatmeubilair,
donkere hoekjes, kapotte stoepen of straten, etc) en verkeer (zo-
als parkeren, gevaarlijke oversteekplaatsen, vage belijningen,
etc), maar ook knelpunten aangaande vervallen gebouwen en
situaties omtrent verbouwingen in ogenschouw genomen.

Vanaf 18.30 uur vertrekken we vanaf De Groene Eland, Eland-
straat 88a. Wilt u dat wij langs komen in uw straat om een speci-
fiek knelpunt te zien, geef dat dan even door aan de
bewonersondersteuner van De Groene Eland, Marjon Rijnders:
marjon@groene-eland.nl of 06-24938529.
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Via www.zeeheldenkwartier.nl vindt
u een meldformulier op de website
van de gemeente Den Haag waar u
klachten en meldingen kunt doorge-
ven over bijvoorbeeld:  zwerfvuil, ka-
potte straat, geluids- en stankover-
last, illegale bouw, enz. U kunt ook
bellen naar het Gemeentelijk Contact-
centrum, telefoon 070 - 3533000. Of
stuur een e-mail naar:
contactcentrum@dsb.denhaag.nl

Klachten
openbare ruimte

Kramenmarkt
Zeeheldenfestival
Op zaterdag 5 juli 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 vertegen-
woordigt die in het Zeeheldenkwartier gevestigd is, kunt u hiervoor
een kraam op de buitenring van het Prins Hendrikplein huren. 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 onder-
staande bon. De ingevulde bon kunt u inleveren bij De Groene Eland.
Er zijn 42 kramen beschikbaar. Wanneer dit aantal is bereikt, komen
nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst te staan. Medio 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.

Dagelijks geopend
van 9.00 tot 17.00 uur.

’s Maandags is
‘t Beestenspul gesloten.

Kinderboerderij
‘t Beestenspul

Tivolistraat

Voorbereiding
28e Zeeheldenfestival
op koers
Nog maar eh… vijftig nachtjes slapen en dan is het weer festival op
het Prins Hendrikplein! Dit jaar vindt het Zeeheldenfestival plaats
van woensdagmiddag 2 juli tot en met zondagochtend 6 juli.

In de vorige Elandkrant schreven we over het thema van dit jaar: “West
ontmoet Oost-Europa”, gekozen met het oog op alle Polen, Slowaken,
Tsjechen en andere oorspronkelijke Oost-Europeanen die al dan niet
tijdelijk wonen en werken in Nederland, Den Haag en dus ook in ons
Zeeheldenkwartier. Het thema heeft ons alvast allerlei nieuwe con-
tacten opgeleverd die kennis inbrengen en enthousiast meewerken.
Sindsdien is hard verder gewerkt aan de voorbereiding:
- de programmacommissie heeft zich drie slagen in de rondte ge-

werkt en het voor elkaar gekregen; een prachtprogramma, met tien-
tallen optredens van bekend en nog onbekend talent. Inderdaad,
soms van Oost-Europese herkomst. Straattheater, verhalen-
vertellers, koren, dansers en muziek uit alle werelddelen en wind-
streken, van hardcorefolk tot klassiek, van jazz tot balkan pop;

- maar ere wie ere toekomt…ook de seniorencommissie heeft een
aantal bijzondere optredens geregeld;

- de financiële commissie heeft ons gerustgesteld; fondsen en spon-
sors dragen ruimhartig bij, in geld of in natura – dank daarvoor!

- de publiciteitscommissie heeft de selectie van een vormgever aan-
gestuurd en is nu hard bezig om samen met haar (een vormgeef-
ster, dus) het programmaboekje en andere publicitaire uitingen voor
te bereiden;

- van de barcommissie weten we dat alles onder controle is en dat
de experts nu op zoek zijn naar de meest sublieme en toch goed
betaalbare (Oost-Europese?) cocktail voor u, hooggeëerd publiek!

- de facilitaire commissie pruttelt soms wat in reactie op alle wilde
plannen die voorbijkomen en krijgt het vervolgens toch weer voor
elkaar om alles op tijd ter plaatse te hebben en te laten werken.
Hopen we.

- de kunstcommissie heeft een workshop in petto die fraaie resulta-
ten kan opleveren;

- en de kraamcommissie heeft u nodig!!! Nou ja - uw medewerking.
Wij weten namelijk een goede bestemming voor uw oude spulle-
tjes, kleding en schoenen (wel schoon, onbeschadigd en com-
pleet); de rommelkraam waar de hele wijk komt grasduinen tijdens
het festival. De opbrengst van de verkoop komt helemaal ten goede
aan Het Leukste Buurtfeestje Van Den Haag (= het Zeehelden-
festival). Uitstekende reden om uw kasten eens op te ruimen, toch?
Wat u kwijt wilt kunt u in de komende weken inleveren bij De Groene
Eland (Elandstraat 88a). Het kantoor van De Groene Eland is van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur geopend.

Op deze pagina vindt u ook een inschrijfformulier voor het reserveren
van een kraam op de markt die zaterdag 5 juli wordt gehouden in de
buitenring van het Prins Hendrikplein. Wees er snel bij, want er kun-
nen maar 40 kramen worden verhuurd!

De volgende Elandkrant verschijnt eind juni en daarin staat het com-
plete programma. Maar vanaf eind mei kunt u al posters, flyers en
programmaboekjes tegenkomen in en buiten de wijk. Dat is ook het
moment dat alles op onze site komt te staan; www.zeeheldenfestival.nl.

Op vrijdag 25 april werd op ba-
sisschool de Wereldwijzer in de
Roggeveenstraat het Internatio-
naal Kinderfeest dit jaar op ori-
ginele wijze gevierd: Conner
Swales en Yasmina Hadadi,
twee jonge kinderen uit groep 1-
2, ”trouwden” met elkaar. Het
thema trouwen was in de pe-
riode voorafgaand aan het feest
uitgebreid aan bod geweest op
school met trouwkaarten, woor-
denschat, collages, tekeningen,
foto’s en boeken.

Martine Ruitenga, een bevlogen
moeder en drijvende kracht bin-
nen de ook verder zeer actieve
Oudervereniging, had met kinde-
ren uit groep 7 een fantastische
bruidstaart gemaakt. Eigenlijk te
mooi om op te eten, maar zoals
aan het eind van de middag al-
ras duidelijk werd, te lekker om
van af te blijven.

Wie het pand aan de Roggeveen-
straat betrad op vrijdagmiddag
werd gevraagd om iets in het gas-
tenboek te schrijven. Ik was één
van de vele ouders die een kijkje
kwam nemen. ‘Veel geluk, veel
geduld en veel kids’ wenste ik het
bruidspaar toe. Misschien niet
helemaal de juiste volgorde, be-
dacht ik me een fractie van een
seconde te laat. Na het schrijven
in het gastenboek kregen de ge-
nodigden ook nog een corsage
opgespeld, er was aan elk detail
gedacht.

Internationaal Kinderfeest
Wereldwijzer door Anne-Marijn Küthe

De plechtigheid zelf vond plaats
in de gymzaal, waar een sfeer van
verwachting hing. Ouders drom-
den om de kinderen heen en ca-
mera’s in alle vormen en maten
werden uit tassen en jassen ge-
haald. De kinderen gingen met
een opgewonden blik op de ban-
ken en op de grond zitten. Bruid
en bruidegom zaten duidelijk niet
optimaal op hun gemak mooi te
wezen. Het geroezemoes ver-
stomde toen een feestelijk uitge-
doste juffrouw Maaike het woord
nam om de feestelijkheden in te
luiden. Een keur aan optredens
volgde: peuters zongen een Ne-
derlands lied, twee kleine meis-
jes voerden een Turkse dans op,
gevolgd door een Hindoestaans
nummer. Hierna verbond de amb-
tenaar van de burgerlijke stand
onze twee kleine sterren in de
echt. Vol overtuiging gaven
Conner en Yasmina elkaar het ja-
woord, deden de ring om elkaars
vinger en ondertekenden de
huwelijksakte. De bruid ging op
in haar rol, maar de bruidegom
leek licht opgelucht toen de hu-
welijksvoltrekking voorbij was.

Het feest was echter nog niet
over. Zo werd er een zinderende
Surinaams-Indische dans opge-
voerd en werd door de kleintjes
nog een versje opgezegd.

Daarna werd afscheid genomen
van meester Maurice, die 9 jaar
lang bij de Wereldwijzer heeft
gewerkt en die door veel kinde-
ren zal worden gemist. Cees van
der Zweep- ad interim directeur
nu Erik Rikkers ziek is- sprak
Maurice hartelijk toe.

Hierna sneed het bruidspaar de
taart aan. Op de ronde houten ta-
fel op de speelplaats stonden
hapjes uitgestald die door ouders
waren verzorgd. De bruidegom
kwam nog even bij me staan en
wees me erop dat er een hartje
op zijn ballon was getekend. Is
het dan toch een romanticus in
hart en nieren? De tijd zal het le-
ren.

Voor meer informatie over de
Wereldwijzer: surf naar
www.wereldwijzer.com

Word Vriend(in)
van het Zeeheldenfestival!
Het Zeeheldenfestival is een uniek feest voor en door de wijk, geor-
ganiseerd door vele enthousiaste vrijwilligers. Een feest om trots
op te zijn. Wil je er dit jaar bij zijn als Vriend of Vriendin? Graag!

De Vriendelijke Voordelen op een rijtje:
· je levert een bijdrage aan een geweldig bijzonder en veelzijdig buurt-

feest;
· je krijgt de programmakrant tijdig toegestuurd;
· je krijgt een gratis festivalgimmick;
· je hebt gratis toegang tot de toiletten op het Prins Hendrikplein (bij

het kraampje van De Groene Eland kan je daarvoor een stempel op
je hand krijgen).

Monster aan door 15 euro over te maken op rekeningnummer 7228384
t.n.v De Groene Eland onder vermelding van ‘vriend Zeeheldenfestival 2008’

Foto: Margot Berends

Het bruidspaar Yasmina Hadadi en
Conner Swales.

door Livia de Metz

Inschrijfbon kraam/informatiestand
Zeeheldenfestival op 5 juli 2008

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

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

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

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

Soort kraam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Inleveradres: bewonersorganisatie De Groene Eland, Elandstraat 88a

Foto: Margot Berends
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In september 2007 werd ineens al het
straatmeubilair groen geverfd in het kader
van een onderhoudsbeurt. Dat de straat
indertijd in het blauw is uitgevoerd na in-
spraak van bewoners, bedrijven en uitein-
delijk de zege van het hoogste bestuurs-
orgaan van onze gemeente, de gemeen-
teraad, in 1988, doet er dan blijkbaar niet
meer toe. Het staat zo het in een gemeen-
telijk handboek straatmeubilair, dus al het
voorafgaande vormt geen belemmering
om een hele straat van zijn specifieke ka-
rakter te ontdoen of zelfs een hele wijk in
nietszeggend groen hullen. Maar ja de lan-
taarnpalen zijn ook blauw en die vallen niet
onder het straatmeubilair. Nadere informa-
tie leerde dat die ook een beurt zouden
krijgen met de mededeling erbij dat als ze
blauw zijn ze ook weer blauw overgeschil-
derd worden.

En inderdaad, begin april werd ik in de
vroege ochtend verrast met grijze lantaarn-
palen: grondverf. Een paar dagen later zijn
ze inderdaad weer blauw geverfd: maar wat
voor blauw, wow! Ik schreeuwde het uit van
geluk. Ze waren nu zeer nadrukkelijk aan-
wezig met een nieuwe felblauwe uitstra-
ling. De straat heeft weer haar eigenwijze
karakter terug! Die straat met de blauwe
hagenaartjes is nu geworden tot de straat
met die in kunstzinnig felblauw geschil-
derde lantaarnpalen. Daar mag ik in wo-
nen, te gek!, Ik voel me heel gelukkig! En
nog bedankt hoor, of moeten we hierover
nog om de tafel?

Nu zijn die lange lantaarnpalen meer ge-
schikt voor een snelweg dan voor het
winkelerf waarbinnen de Piet Heinstraat
ligt en dat kan aanleiding zijn voor misver-
standen. Sinds de oplevering strijden we
al voor handhaving van o.a. de verkeersre-
gels: stapvoets rijden, parkeren in de vak-
ken, geen fietsers vlak langs gevels en
deuren, enz. En al bijna twintig jaar krijgen
we nul op het rekest: ‘er is geen stoep,
dus kunnen we niks’ en ‘hoe langzaam is
stapvoets rijden?’ maar ook ‘het heeft
geen prioriteit’. Eigenlijk moeten we de
agenten die dat zeggen uitwijkagenten
noemen, maar dat geeft gelijk weer scheve
gezichten dus doe ik het maar niet. Maar
ja, ze wijken wel uit. In plaats van de wet
toe te passen stellen ze voor de straat her
in te richten: met een verhoogde stoep!
Gekker kun je het niet maken.

“De Zonnebloem heeft haar
vrijwilligers veel te bieden”
De Zonnebloemafdeling “Hofkwartier” is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Omdat
enkele bestuursleden binnen anderhalf jaar aftreden ,komen er functies beschik-
baar. Het afdelingsbestuur wil haast maken met de opvolging. De nieuwe bestuursle-
den hebben dan voldoende tijd om zich in te werken.

We zoeken mensen die ons vrijwilligerswerk voor zieken en gehandicapten een warm
hart toedragen en daarnaast over goede contactuele en organisatorische kwaliteiten
beschikken. Het gaat voor alle duidelijkheid om een vrijwilligersfunctie! Zonnebloem-
vrijwilligers bieden zieken en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen en
sociaal isolement te doorbreken door huisbezoek,excursies, evenementen en vakan-
ties. De Zonnebloem heeft vrijwilligers veel te bieden. Vrijwilligerswerk is een zinvolle
vrijetijdsbesteding die veel voldoening geeft. Daarbij is het goed om te weten dat een
bestuursfunctie ongeveer een dagdeel in de week van je vergt . Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden of informatie krijgen bij:  Lisette Sanderink, telefoon 070-3642040.

Wow, graag wat blauw!
In 1989 is de herinrichting van de Piet Heinstraat feestelijk afgesloten met het door-
knippen van een lintje. Daarbij werd in de krant vermeld dat dit was gebeurd in het
bijzijn van Piet Hein die in de Piet Heinstraat woonde. Nu woonde er wel een Piet Hein
in de straat maar dat was niet degene die  op de foto stond, want dat was ik. Sinds-
dien, of eigenlijk al langer geloof ik niet alles wat een ander zegt zonder ook de
bronnen van die informatie te raadplegen op betrouwbaarheid.

Een (woon- of winkel)erf is bestemd voor
de mensen die er moeten zijn en niet be-
doeld als doorgaande route voor fietsers
en zo. Voetgangers mogen alléén binnen
een (woon- of winkel)erf geheel legaal op
de rijbaan blijven lopen, maar andersom
mag dat niet. Maar er moet ook stapvoets
gereden worden en agenten zijn bevoegd
om dat met het blote oog te constateren,
ze hoeven geen meetapparatuur te gebrui-
ken. Bovendien mag er alleen maar in de
p-vakken geparkeerd worden, dus niet
schuin eroverheen. En bij de toegang tot
het winkelerf hoort de wegbeheerder aan
de rechterkant een blauw zogenaamd G5
verkeersbord geplaatst te hebben.

door Henk Boenders

Aan de kant van het Piet Heinplein zouden
er drie van die langwerpig blauwe borden
te vinden moeten zijn. Maar die ontbreken
daar nog steeds, ondanks mijn door de
jaren heen herhaald verzoek aan de ver-
schillende handhavers. Nou ja, er is op
het Piet Heinplein wel zo’n bord heel slor-
dig opgehangen aan een scheve lantaarn-
paal boven een laad/losplaats, maar wie
ziet dat nog met een vrachtwagen ervoor
en het voldoet bovendien niet aan de wet-
telijke eis. Niet verwonderlijk dus dat men
door de straat sjeest en de voetgangers al
bellend en toeterend opzij jaagt. Ze weten
niet beter zou je zeggen.

Het is en blijft een speciale straat en ook
een die het eindelijk eens verdient serieus
genomen te worden. Dus handhaven: bor-
den op zijn plaats en handhaven die ver-
keersregels. Daarvoor hoeft niet eerst een
hele straat op de schop.

Voor degenen die over dit onderwerp een
betrouwbare bron willen raadplegen:
w w w . c r o w . n l / v e r k e e r s t e k e n s /
_t1_p0_m7_i3796.htm. Maar ook: Hoge

Raad 5 oktober 1999; Regle-
ment Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 o.a. de
artikelen 44 t/m 46;
Uitvoeringsvoorschrif-ten Be-
sluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer.

Verkeersbord G5 - woonerf of winkelerf

Jongeren werken vrijwillig
aan leefbaarder
Zeeheldenkwartier
Onder het motto ‘schoon, heel en veilig’ gaan jongeren vanaf 31 mei voortaan bijna
elke laatste zaterdag van de maand aan de slag in het Zeeheldenkwartier. Dat ge-
beurt op initiatief van woningcorporatie Haag Wonen. De uitvoering is in handen van
Buurtbeheerbedrijf Bboz.

Een paar dagen voordat de jongeren aan
het werk gaan, wordt een zogenoemde
‘schouw’ gehouden. Daarbij wordt beke-
ken welke klusjes gedaan moeten worden.
‘Het gaat bijvoorbeeld om het verven van
bankjes of verkeerspaaltjes, om het ver-
wijderen van onkruid en zwerfvuil’, licht
BBOZ-directeur Henk Daalmeijer toe. Elke
maand wordt één buurt onder handen ge-
nomen (met uitzondering van juli, augus-
tus en december). De start vindt plaats in
de buurt tussen de Toussaintkade, de
Veenkade, de Elandstraat en de Hemster-
huisstraat. De wijk is verdeeld in vijf buur-
ten, zodat u de groep vrijwilligers twee keer
per jaar in uw eigen buurt kunt aantreffen.
Daalmeijer benadrukt dat de buurt aan het
eind van de dag moet kunnen constateren
dat het en een ander is opgeknapt.

Meer hulp is welkom
Bij dit vrijwilligersproject snijdt het mes
aan meerdere kanten. De wijk wordt er
beter van en de betrokkenheid van jonge-
ren bij het Zeeheldenkwartier neemt er-
door toe. Ze gaan bovendien beseffen dat
bewoners zelf iets voor hun buurt kunnen
betekenen. De waardering voor de deel-
nemers aan het project zal groot zijn. Veer-
tien jongeren hebben zich tot nu toe als
vrijwilliger aangemeld. Het gaat om de leef-
tijdsgroep van circa 12 tot 18 jaar. Meer
jongeren zijn nog welkom (aanmelden bij
BBOZ, tel. 070 361 59 90). ‘We hopen dat
het project een sneeuwbaleffect onder jon-
geren zal hebben’, zegt Henk Daalmeijer.
Maar andere bewoners mogen natuurlijk
ook meehelpen. Medewerkers van Bboz
en de gemeente en de wijkagent dragen
eveneens een steentje bij. Elke klusdag
wordt op een gezellige manier afgesloten
op een plein in de betreffende buurt. De
kinderen kunnen dan samen spelen en
de ouderen kunnen onder het genot van
een hapje en een drankje de laatste
nieuwtjes uit de buurt uitwisselen.

Bewoners denken mee
over nieuw Elandplein
Het Elandplein wordt helemaal vernieuwd. Ook bewoners denken mee over de wijze
waarop het plein straks het best kan worden ingericht.

Op dit moment worden plannen voorbe-
reid. Het bureau H+N+S Landschaps-
architecten heeft hiervoor inmiddels aller-
lei betrokkenen naar suggesties gevraagd,
zoals bewoners en bedrijven in de buurt,
het kerkbestuur en medewerkers van de
gemeente en Haag Wonen.
De woningcorporatie bezit veel woningen
in de buurt van het Elandplein en speelt
daarom een voortrekkersrol bij de ontwik-
keling van de plannen.

Door de buurt nadrukkelijk te betrekken bij
de vernieuwing van het plein, wordt ervoor
gezorgd dat er zoveel mogelijk draagvlak
is voor het uiteindelijke plan. ‘Het moet een
plein worden dat mensen graag gebrui-
ken. Het moet hún plein worden’, zegt
landschapsarchitect Hank van Tilborg. Hij
stelt vast dat het Elandplein op dit moment
niet optimaal functioneert. Dat komt mede
door het drukke verkeer eromheen, met
name in de Elandstraat. Het is dus ook
belangrijk bij de herinrichting van het plein
rekening te houden met de veiligheid rond
het plein.

Bewonersavond
Voor het plein zijn diverse functies te be-
denken. Het kan een ontmoetingsplek voor
buurtbewoners worden en het kan kinde-
ren een speelgelegenheid bieden. Het kan
als een klein stadsparkje worden ingericht,
met een parkeergarage eronder. Enzo-
voort. Op dit moment is er in elk geval nog
niets besloten.

H+N+S Landschapsarchitecten en Haag
Wonen lichten dinsdag 13 mei tijdens een
bewonersavond in het wijk- en diensten-
centrum de Heldenhoek (vanaf 19.30 uur)
de stand van zaken van het onderzoek toe.
Vervolgens wordt het plan voor de her-
inrichting van het Elandplein opgesteld.
Dat wordt tijdens een tweede bewoners-
avond, in juni, gepresenteerd. Uiteindelijk
moet de gemeenteraad akkoord gaan voor-
dat een definitief plan kan worden uitge-
voerd. Daarbij gaat het uiteraard ook over
de financiering. Naar verwachting kan vol-
gend jaar worden begonnen met de ver-
nieuwing van het Elandplein.

Elandplein

< In de Piet Heinstraat mag alleen
in de parkeervakken worden
geparkeerd en niet schuin
eroverheen.
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Meer groen in het Zeeheldenkwartier

Wilt u extra onderhoud voor het groen in uw buurt? Heeft u ideeën
voor ander of beter groen in uw straat? Lever uw idee in om het
groen in uw buurt op te knappen. Alles dat bijdraagt aan de verbete-
ring en/of verfraaiing van het Haagse groen is welkom. Uw aan-
vraag dient voor 1 september 2008 ingediend te zijn bij de gemeente
Den Haag.

U kunt hiervoor een aanvraagformulier invullen. Die u kunt vinden op
de website: www.denhaag.nl > Plannen en projecten > Leefomgeving
en veiligheid > Groen Den Haag.

Wilt u met uw aanvraag in aanmerking komen, dan moet uw aanvraag
voldoen aan een aantal criteria:
· Het voorstel moet bijdragen aan verbetering of verfraaiing van het

bestaande groen. Denk aan het vervangen van weinig fleurige
heesterbeplanting door bloeiende heesters, het snoeien of dunnen
van beplanting om redenen van sociale veiligheid, de aanpak van
onkruid op verharding in het plantsoen, verbetering van halfverharde
paden of het opruimen van vervuilde plekken in het groen.

· De aanplant van bomen kan alleen op plaatsen waar dit technisch
mogelijk is. Kabels en leidingen mogen niet in de weg zitten.

· Het voorstel moet passen in het gemeentelijke groenbeleid. Het
toevoegen van bloeiende uitheemse beplanting kan bijvoorbeeld
wel in veel plantsoenen voor de deur, maar niet in ecologische
verbindingszones. Inheemse bloeiers kunnen daar weer wel.

· Herinrichting van het groen mag niet leiden tot structureel hogere
onderhoud- en beheerkosten.

· Voorstellen voor zelfbeheer verdienen de voorkeur.
U dient het ingevulde aanvraagformulier per post op te sturen naar
het stadsdeelkantoor Centrum.

Bomen
Veenkade
Dit voorjaar en deze zomer zul-
len de bomen aan de Veenkade
niet meer gekapt worden, om-
dat de termijn van de kap-
vergunning t/m april verstreken
is. Wellicht zal er voor twee bo-
men een spoedvergunning wor-
den afgegeven, omdat ze een
gevaar opleveren.

Het besluit dat de gemeente van
plan is de bomen te kappen, zal
binnenkort gepubliceerd worden
en dan kunnen bewoners van de
Veenkade en Noordwal - direct
belanghebbenden - bezwaar
aantekenen.

De Groene Eland roept iedereen
die bezwaar wil maken op om dit
te doen: niet slechts de bewo-
ners van de Veenkade en Noord-
wal. De hele wijk geniet immers
mee van de bomen. De Groene
Eland zal, wanneer dit zover is,
een voorbeeld bezwaarschrift
opstellen. De bewoners die al
eerder hebben laten weten tegen
de kap van de bomen te zijn krij-
gen dit toegestuurd; anderen
kunnen een voorbeeldbezwaar-
schrift afhalen bij  de Groene
Eland, Elandstraat 88a.
info@groene-eland.nl

Geveltuintjes in de straat kunnen het aanzien van de straat behoor-
lijk opfleuren. Een gezamenlijke aanpak van de geveltuintjes in uw
straat door met elkaar iets te organiseren, elkaar aan te spreken
op verwaarlozing en elkaar te helpen en wellicht soorten planten en
kleuren op elkaar af te stemmen leidt tot samenwerking en sociale
samenhang.

Er moet zorg voor worden gedragen dat de binnentuinen in het Zee-
heldenkwartier behouden blijven en niet worden volgebouwd of dat
er parkeerplaatsen van worden gemaakt.

In de Vondelstraat is het succes-
vol gelukt om de geveltuintjes ge-
zamenlijk in de straat aan te pak-
ken. Met als voordeel, dat door be-
groeiing tegen de muur van de
huizen er geen/minder last meer
is van graffiti; met een voortuintje
geen afval meer op de stoep ligt
en mensen niet meer op de ven-
sterbanken zitten.

De Groene Eland roept daarom
op om per straat geveltuintjes
aan te pakken.

Aanleg
Als de stoep breed genoeg is, er
moet 1.2 meter (ongeveer vier
stoeptegels) loopruimte tot de
rand van het trottoir overblijven
voor voetgangers, kinderwagens,
en rolstoelen, verwijder dan een
rijtje tegels langs de gevel. Schep
het zand voorzichtig weg tot ca.
40 cm diepte en vul het gat met
tuingrond. Pas op voor leidingen
en kabels!

Als het tuintje breder wordt dan
anderhalve stoeptegel (ca 45 cm)
dient men in beginsel toestem-
ming te vragen aan de gemeente.
Door middel van bakstenen,
stapelblokken of paaltjes kan er
ook een verhoogde geveltuin
aangelegd worden. Let bij  de
aanschaf van planten op de
plaats waar ze het liefst staan.
Sommige planten staan liever in
de zon en anderen juist in de
schaduw. Het is niet toegestaan
bomen te planten.

Onderhoud
De eigenaar is verantwoordelijk
voor het onderhoud van de gevel-
tuin en dient overhangende tak-
ken weg te snoeien, zodat ze voet-
gangers niet hinderen. Snoei
heesters en klimplanten daarom
regelmatig. Langs een gevel kan
de grond erg droog blijven. Geef
uw geveltuin daarom regelmatig
water. Ook als het heeft geregend.
Af en toe bemesten doet uw plan-
ten goed en het weghalen van
dode bloemen bevordert de bloei.
Ook de stoep voor uw geveltuin
is bepalend voor het verzorgde
uiterlijk van uw geveltuin. Het ver-
wijderen van onkruid tussen de
stenen, en het af en toe hanteren
van de bezem laat uw geveltuin
beter uitkomen. Een goed onder-
houden geveltuin voorkomt klach-
ten en ergernis van de buren.

Is de stoep te smal voor een
geveltuin, gebruik dan planten-
bakken, potten of hangbakken. Zo
heeft u toch wat groen aan de
gevel. Of verwijder één of twee te-
gels en plant een klimplant. Klim-
planten nemen meestal niet veel
plaats in, er moet echter wel ge-
noeg muurruimte zijn om ze te
kunnen leiden. En houd er reke-
ning mee dat snelle groeiers zo-
als Bruidssluier, heel regelmatig
gesnoeid moeten worden om de
doorgang vrij te houden. Rozen
vormen vooral bloemen aan ho-
rizontaal geleide takken, en de
Vuurdoorn laat zich uitstekend
snoeien zodat hij mooi vlak tegen
de muur groeit en voorbijgangers
geen takken met de venijnige
scherpe stekels in hun gezicht
krijgen. Clematissen heb je in
heel veel kleuren en soorten,
vroeg- en laatbloeiers, klein- of
grootbloemig, voor elk wat wils.

Tuincentra
Voor een uitgebreide collectie
tuinplanten, klimplanten, hees-
ters, enz. kunt u terecht in een
van onderstaande tuincentra.
Natuurlijk kunt u daar ook te-
recht voor aarde, tuinhout en alle
andere benodigdheden voor uw
geveltuin of daktuin.

Tuincentrum Ockenburgh
Loosduinse Hoofdstraat 875
www.tuincentrumockenburgh.nl
Tuincentrum Groenhoven
Kerketuinenweg 3
www.groenhoven.nl
Tuincentrum Hanenburg
Groen v. Prinstererlaan 245
www.tuincentrum-hanenburg.nl
Tuincentrum Overvecht
Noordweg 143
www.tuincentrumovervecht.nl

Daktuinen
Al jaren hetzelfde uitzicht op uw plat dak? Terwijl daar een mooie
groene oase zou kunnen liggen! Dan is het tijd voor een complete
metamorfose; een daktuin.

Doe mee met
Miljoen voor Groen!

Een goed aangelegde daktuin
zorgt voor een soort van natuur-
lijke isolatie. Hierdoor dringen
kou en hitte in mindere mate door
in uw woning. En ook de buiten-
temperatuur tijdens een hete zo-
mer zal wat dalen doordat er meer
schaduwwerking is en dak niet
volledig in de zon komt te liggen.
De mate van dit effect hangt van-
zelfsprekend wel af van de wijze
waarop de daktuin is ingericht.
Een ander voordeel is dat, indien
een daktuin goed is aangelegd,
de dakbedekking langer mee-
gaat en soms ook minder onder-
houd vergt. Wel moet er rekening
worden gehouden met de maxi-
male belasting die het dak kan
dragen. Er moet vooral gekozen
worden voor lichtere materialen
en beplanting om overbelasting
van het dak te voorkomen. Verder
moet er ook rekening worden
gehouden met de bereikbaarheid
van het dakterras.

Heeft u slechts de beschikking
over een dakoppervlak van een
paar vierkante meter of een platje
dan kan er gekozen worden voor
een zogenaamde verticale dak-
tuin. Hierbij ligt het accent op het
met beplanting aankleden van

omliggende muren of andere
bouwelementen. Zo kan op een
klein oppervlak toch een groene
oase in de stedelijke omgeving
worden bewerkstelligd. Tevens
brengt het ook dierenleven mid-
den in de stad. Vlinders en bijen
vliegen af en aan.

Geveltuintjes

In het Zeeheldenkwartier zijn veel verrassende achtertuinen. Een aantal
van deze tuinen zijn tijdens het opentuinen weekend ‘Struinen in
Haagse tuinen’ te bewonderen, zoals de tuin op bovenstaande foto in
de Van Speijkstraat. Meer informatie over het opentuinen weekend
vindt u op de website www.struineninhaagsetuinen.nl

Binnentuinen
in de wijk

Ook moet er op worden gelet dat mensen
niet zomaar groen gaan verwijderen van
hun (voor)terrein; de vraag is of dit
zomaar mag. Een andere mogelijk-
heid voor meer groen in de wijk is
het beplanten van platte daken. Een
goed idee zou zijn om de parkeer-
plaatsen op de open plek in
de Westerbaenstraat, vlak
achter de Vondelstraat weg
te halen en daar een stuk groen
aan te leggen.

De Groene Eland roept ieder-
een op om aan te geven
waar ze meer groen in de wijk
zouden willen. info@groene-eland.nl



6

Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

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 dien-
stencentrum De Heldenhoek.
Kosten:  € 4,-- per maaltijd

Activiteiten 2008

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+
13.00-16.00 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
10 .00-12.00 uur Spaanse les
15.15-16.15 uur Aerobics

Vrijdag
08.30-09.15 uur Meer bewegen voor ouderen 55+
09.30-10.15 uur Meer bewegen voor ouderen 55+
9.30 - 11.30 uur Vrouwenochtend
10.30-11.45 uur Zangkoor Elando 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
14.30-17.00 uur Culturele middag (4e zondag v/d maand)

De Heldenhoek

Inlichtingen
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u con-
tact opnemen met de receptie van wijk- en dienstencentrum De
Heldenhoek, Elandstraat 88. De receptie is op werkdagen geo-
pend 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 op werkdagen
van 9.00 tot 16.00 uur terecht voor een kopje koffie of thee en
diverse belegde broodjes.

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

Pannenkoeken
Lekker ouderwets

een pannenkoek met iets
lekkers erop? Het kan!
Iedere derde zondag

van de maand
in de Heldenhoek

18 mei
 van 13.00 tot 16.00 uur

naturel of met stroop € 1.15
met spek of appel € 1.30

Peuterspeelzaal Tomteboe

Kom tijdens de speeluren gerust langs.
Openingstijden maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
en dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

Inlichtingen telefoon 070-3630226 of 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  dan  betaalt  u 
maar 8 euro  per  maand.

Cursus Tekenen
en Schilderen
Wilt u in een gezellige sfeer vrij
teken en schilderen. Dat kan in
De Heldenhoek op woensdag
van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Kom vrijblijvend langs voor een
kennismaking.

Kosten € 15,- per maand,
met Ooievaarspas € 2,50 korting.

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: 070-360 93 34

Dagtocht naar
Elburg en Urk
Op 11 juni a.s. wordt er door de St. Zebra, voor mensen vanaf
circa 55 jaar, een hele leuke dagtocht georganiseerd naar
Elburg en Urk. Het programma ziet er als volgt uit:

- 8.00 uur:  vertrek met de touringcar vanaf WDC De Helden-
hoek, Elandstraat 88.

- 10.00 uur: met een salonboot een prachtige vaartocht naar
de oude vestingstad Elburg, met koffie en gebak.

- 12.00 uur: Koffietafel met kroket op de salonboot.
- Met de touringcar verder richting Noord-Oostpolder met uitleg.
- Op Urk bezoek aan palingrokerij, waaronder de IJsselmeer-

afslag, met kopje koffie.
- Film over palingkwekerij en de algemene visvangst.
De thuiskomst zal zijn circa 18.30 zijn.

De kosten bedragen € 39,50.
Met een Ooievaarspas betaalt u € 24,50.

Voor deze dagtocht kunt
u zich tot 15 mei a.s.
aanmelden bij de receptie
van: WDC De Heldenhoek,
Elandstraat 88,
telefoon: 424 81 15.

Urk

Rondkomen in Den Haag
Voorlichtingsbijeenkomst  op 15 mei a.s.

Bent u geïnteresseerd in gemeentelijke regelingen, die financiële
ondersteuning kunnen bieden, zoals de Ooievaarspas, het Fonds
voor ouderen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Bijzondere
Bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, huur- en zorg-
toeslag, enz., dan bent welkom op de voorlichtingsbijeenkomst
“Rondkomen in Den Haag”.

Deze vindt plaats op donderdag 15 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in
wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek. Een medewerker van het
Advies & Informatiepunt van de Gemeente Den Haag, laat diverse
regelingen de revue passeren.

Wanneer u wilt komen, kunt u zich aanmelden bij de receptie van
“WDC De Heldenhoek”, Elandstraat 88, tel. 346 97 19. De toegang is
kosteloos, evenals de koffie!

In De Heldenhoek
wordt op dinsdagmiddag

20 mei en 3 en 17 juni
van 13.00 tot 16.00 uur

een bingo georganiseerd
met mooie prijzen.

Probeer uw geluk
ook eens !

Alle kinderen opgelet!
Wisten jullie dat er in Clubhuis het Anker elke dinsdag* van 15.00 t/m
16.30 uur een gave Meidenclub is. Meiden in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar zijn hier van harte welkom om
allemaal leuke meiden-dingen te
doen zoals dansen, knutselen, klet-
sen en nog veel meer. Het kost
maar 50 eurocent per keer. Er is
nog plek dus neem je vriendinne-
tje mee en kom gezellig een kijkje
nemen.

En wisten jullie dat er op donder-
dag in Clubhuis het Anker een spor-
tieve Sport en Spelclub is. Onder leiding van meester Jeff en meester
Pierre is er elke week een ander spel of sport te doen, bijvoorbeeld
bingo, paaltjesvoetbal of een quiz. De club begint om 15.00 uur en
eindigt om 16.30 uur. Het kost slechts 50 eurocent per keer. Zin om je
uit te leven, kom dan ook naar het Anker!

Voor meer info vraag naar Hennie, Jeff, Pierre of Annelies
Clubhuis het Anker (tijdelijk in het gebouw van Deedrie)
Witte de Withstraat 119, telefoon 070-3609334

* met uitzondering van de vakantieweken want dan zijn er vakantie-
aktiviteiten

Zingen bij “Elando”
Zangkoor “Elando” repeteert iedere vrijdag van 10.30 tot 11.45
uur in WDC De Heldenhoek. Het is een koor dat bestaat uit men-
sen van 55 jaar en ouder. Het koor wordt begeleid door een
dirigente en een pianiste. Op het repertoire staan gezellige ouder-
wetse liedjes. De contributie bedraagt  € 4,00 per maand. Nieuwe
koorleden zijn van harte welkom! Belangstellenden kunnen vrij-
blijvend een keer deelnemen aan een repetitie. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij mevr. T. v.d. Voort-v.d.Kleij, tel. 427 38 93
en dhr. M. Wenzel, consulent Ouderenwerk Centrum, tel. 4248115.


