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Het bestuur
van bewonersorganisatie
De Groene Eland,
de medewerkers van
de Groene Elandwinkel en
de redactie van de Elandkrant
wensen alle inwoners
van het Zeeheldenkwartier
fijne feestdagen en
een goed en gezond 2010.

Winkels Piet Heinstraat zondag 20 december open
Een groot deel van de winkels in de Piet Heinstraat zijn zondag 20 december open.
Om het winkelen extra aantrekkelijk te maken zijn er  proeverijen en demonstraties.

Met de velen specialiteitenwinkels is de Piet Heinstraat vooral in trek bij fijnproevers,
design- en antiekliefhebbers. Rond de feestdagen is dit een goede plek om te zoeken
naar een bijzonder kado of om de juiste ingrediënten voor de feestmaaltijd te vinden.
Zelfs een aantal kappers zetten de deuren open op de koopzondag.

Parkeernood:
De Groene Eland start actie!
In de vorige Elandkrant schreven wij al over de problemen die bewoners van het
Zeeheldenkwartier ondervinden bij het parkeren van hun eigen auto’s, met parkeer-
vergunning, in de eigen wijk. Dit probleem bestond in het Zeeheldenkwartier al aan de
kant van het centrum, maar heeft zich uitgebreid naar de gehele wijk omdat er nu
overal om ons heen betaald parkeren is ingevoerd in de avonduren, terwijl dat bij ons
dan juist gratis is.

Kort voor het verschijnen van deze Elandkrant schreven wij de wethouder om met een
goede oplossing te komen. Het onderwerp was toen al in de gemeenteraad besproken
maar men kwam er daar niet uit. Intussen zitten wij met het probleem… Dit noopte ons
om actie te gaan voeren, een actie die niet alleen het probleem zichtbaar maakt, maar
die ook een tijdelijke oplossing mogelijk maakt.

Poster, hanger en uw handtekening!
Bij deze Elandkrant treft u een poster aan
die u voor uw raam kunt hangen. U krijgt
hier ook een hanger bij, die bedoeld is om
zichtbaar in uw auto op te hangen, bijvoor-
beeld aan de achteruitkijkspiegel. Tevens
staat op pagina 3 van deze Elandkrant een
bon waar u uw handtekening op kunt zet-
ten. De bon kunt u afgeven bij De Groene
Eland (of daar naartoe sturen, zonder post-
zegel: adres Antwoordnummer 13052,
2501 VC Den Haag).  U kunt uw handteke-
ning eventueel ook bij De Groene Eland
komen plaatsen, daar hebben wij hiervoor
een lijst klaarliggen. De handtekeningen
willen wij verzamelen zodat wij het ge-
meentebestuur kunnen laten zien hoeveel
mensen onze actie ondersteunen. Let er
wel op dat u maar één keer per persoon
tekent, want anders is de handtekeningen-
actie niet geldig!

De noodoplossing
Natuurlijk streven wij naar een goede op-
lossing op de lange termijn, maar wij weten hoeveel tijd de ambtelijke molens nodig
hebben, dus zochten wij ook naar een tijdelijke oplossing zodat het Zeeheldenkwartier
van de overlast en gevaren die er nu zijn ontstaan verlost wordt. Wij hebben de wethou-
der gevraagd om bewoners die een parkeervergunning voor het Zeeheldenkwartier
hebben de mogelijkheid te bieden in omliggende wijken te parkeren als zij, naast het
gebruikelijke parkeerkaartje achter de voorruit, ook de hanger zichtbaar hebben ge-

plaatst. Wij vroegen de wethouder om iedere vergunning-
houder bericht te sturen wanneer deze noodoplossing

van kracht wordt. U kunt nu dus nog niet op deze wijze
in de omliggende wijken parkeren, maar pas nadat
u daarvan een bevestiging hebt ontvangen. Wél wil-

len wij u vragen de hanger nu al te gaan gebruiken,
waar u in de omgeving ook parkeert zodat duidelijk zicht-
baar wordt dat we actie aan het voeren zijn!

Kortom: bevestig de hanger achter uw voorruit, hang
de poster thuis aan uw raam op, doe mee aan de
handtekeningenactie, en hoop met ons mee dat het
gemeentebestuur de bewoners van het Zeehelden-
kwartier in deze dagelijks terugkerende ergernis te
hulp komt!
Marius Kolff,
voorzitter bewonersorganisatie De Groene Eland

Blowverbod Zeeheldenkwartier
De raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën heeft recent ingestemd met
een voorstel van de burgemeester om de overconcentratie van coffeeshops in het
Zeeheldenkwartier en in het Regentesse/Valkenboskwartier aan te pakken.

Het voorstel van de burgemeester betreft een aantal maatregelen die er in onderlinge
samenhang op zijn gericht om de overconcentratie op een zo kort mogelijke termijn te
beëindigen. Het instellen van een blowverbod maakt onderdeel uit van de maatregelen
waarmee de raadscommissie heeft ingestemd. Er wordt naar gestreefd om nog voor
het einde van dit jaar in het Zeeheldenkwartier een blowverbod in te stellen. De politie
heeft dan betere mogelijkheden om handhavend op te treden tegen het gebruik van
softdrugs in de openbare ruimte.

Ondernemersvereniging De Zeehelden
organiseert van 19 t/m  23 december
een kerstmarkt op het Prins Hendrikplein.

Er zijn kramen met kerstartikelen, vintage, design
en food. In de centrale tent midden op het plein
treden tijdens de markt, vanaf 18.00 uur, diverse
live acts op.

De kerstmarkt is geopend van 11.00 tot 22.00 uur.

Kerstmarkt Prins Hendrikplein

Anna Paulowna in volle glorie. Wachtend op een nieuw terrasseizoen, waarbij het terras-
meubilair hopelijk meer in harmonie zal zijn met het beschermd stadsgezicht, waarvan het
Anna Paulownaplein deel uitmaakt.

Bemoei je ermee!
In een centrumwijk zoals het Zeeheldenkwartier gebeurt van alles in de openbare
ruimte. Veel zaken zijn een vooruitgang, maar het blijft opletten geblazen op gebied
van bouwplannen, herinrichtingen, vergunningaanvragen, kappen van bomen, etc.

Bewonersorganisatie De Groene Eland komt op voor de belangen van de bewoners in
het Zeeheldenkwartier. Zij werkt aan een leefbare en veilige wijk en ondersteunt activitei-
ten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen.

Het bestuur van de Groene Eland is verantwoordelijk voor de initiatieven en activiteiten
van de bewonersorganisatie. Het bestuur initieert, faciliteert en stuurt aan. Het bestuur
heeft dringend uitbreiding nodig. Een groter bestuur, waardoor taken over meer schou-
ders verdeeld kunnen worden. Dus stel u kandidaat voor het bestuur en  meld u aan bij
De Groene Eland (secretariaat@groene-eland.nl) . Dan wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Begin het nieuwe jaar goed en bemoei je ermee!
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Heeft u iets leuks
of interessants te melden

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

Of wilt u reageren
op artikelen in deze krant?

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

Of per brief aan:
Elandkrant, Elandstraat 88a,

2513 GV  Den Haag.

Digitale foto´s gemaakt
in het Zeeheldenkwartier

zijn ook welkom!

Volautomatische Auto
Berging op korte stuk
Veenkade/Noordwal
De werkgroep Leefbaarheid en Verkeer heeft zich over het voorne-
men van een Volautomatische Auto Berging op het korte stuk Veen-
kade/Noordwal gebogen en heeft de volgende overwegingen aan
het College van B en W voorgelegd:

1. Het met pollers af te sluiten deel van de Veenkade is 3.80 meter
breed. Dit is een ontoelaatbare breedte voor de hulpdiensten, die
4.00 meter doorgang eisen.  Alleen al om dit feit zal het plan afge-
keurd dienen te worden.

2. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid of er terrassen op de
stoep zijn toegestaan; wij gaan er vanuit dat dit niet het geval is,
omdat hier simpelweg niet de ruimte voor is! Waar moeten anders
de voetgangers blijven?

3. Waarom een parkeergarage op deze plek? Waarom niet gekozen
voor een klein stukje verder: onder het nieuw te bouwen buurt-
centrum ’t Anker? Ons inziens een meer geschikte locatie.

4. Hoe zit het met de grondsamenstelling en het voorkomen van ver-
zakkingen van de omliggende panden? Er moet voorkomen wor-
den, dat er net zo’n probleem ontstaat als bij de parkeergarage in
de Zeestraat.

5. Er gaan weer een paar miljoen euro worden geïnvesteerd in een
stukje van Den Haag, waarbij de technische en financiële
haalbaarheid van deze investering volledig ontbreekt. Waarom niet
dit geld gebruiken om een doorbraak te forceren bij de impasse
aangaande de parkeergarage Zeestraat?

6. Er worden openbare parkeerplaatsen opgeheven ten gunste van
een ondergrondse parkeervoorziening voor omwonenden. Anders
gezegd: buurtbewoners dienen een duur abonnement te nemen
voor het plaatsen van hun auto in de parkeergarage en bezoekers
van de binnenstad kunnen gratis in het weekend en in de avondu-
ren in de Vondelstraat en omliggende straten parkeren!!!!

7. Voor de rijken onder ons is er een voordeel: je neemt een abonne-
ment op de VAB en je krijgt er een sleutel voor de pollers bij. Zo-
doende heb jij vrije doorgang door een stukje wat voor alle andere
Hagenaars blijft afgesloten.

8. In het Zeeheldenkwartier worden voor het VCP een behoorlijk aan-
tal parkeerplaatsen opgeheven (Veenkade, Waldeck Pyrmontkade,
Elandstraat).  Dient de gemeente bij opheffing van deze parkeer-
plaatsen niet, net als bij nieuwbouw van woningen, een storting in
het Parkeerfonds te doen?

Binnenterrein
Roggeveenstraat en
Waldeck Pyrmontkade
Woningcorporatie HaagWonen is voornemens om de plannen voor
de evenzijde Roggeveenstraat te wijzigen, waardoor niet het ge-
hele binnenterrein in de toekomst nodig is voor parkeren en moge-
lijk de loods gehandhaafd kan blijven.

HaagWonen heeft voorgesteld om de sloop/nieuwbouwplannen voor
de woningen Roggeveenstraat 56 t/m 110 om te zetten in cascoreno-
vatie. Daarbij worden de huidige kleine boven- en benedenwoningen
samengevoegd tot eengezinswoningen. Voor een dergelijk bouwplan
is geen parkeren op eigen terrein vereist. Ook wordt onderzocht of de
loods (huisnummer 80) te handhaven is en te bestemmen tot atelier.
Hiermee komt HaagWonen tegemoet aan de door De Groene Eland
gesteunde wens van de bewonerscommissie Roggeveenstraat en
de bewoners van de Waldeck Pyrmontkade om het binnenterrein zo
groen mogelijk te houden en het atelier te behouden.

De woningen Roggeveenstraat 4 t/m 46 veranderen niet. De voorge-
stelde maatregel blijft hier sloop/nieuwbouw. Het betreft hier nieuw-
bouw van circa 13 eengezinswoningen. Hiervoor zullen 13 parkeer-
plaatsen ingepast worden in de achtertuinen van de nieuwe wonin-
gen om de overlast van de achterburen aan de Waldeck Pyrmontkade
tot een minimum te beperken.

Smalle deel
Laan van Meerdervoort
overbelast
Na eerst het instellen van de Centrum Ring, en nu de herinrichting
van de Elandstraat en het sluiten van de binnenstad neemt de
verkeersdrukte, het lawaai, de vervuiling en de onveiligheid op het
smalle deel van de Laan van Meerdervoort steeds meer toe.

Hier geen fietsen!
Bij Albert Heijn in de Elandstraat zijn enkele weken geledenstoep-
tegels geplaatst met de tekst: hier geen fietsen. Wij doen een op-
roep om hieraan gevolg te geven.

Mensen in een invalidenwagen of met een kinderwagen kunnen niet
naar binnen als er veel fietsen kris-kras bij de ingang geplaatst staan.
Gebruik aub de fietsbeugels om uw fiets te parkeren. En laat de door-
gang vanaf de stoep naar de ingang van Albert Heijn vrij.
Hier geen fietsen betekent dus echt: hier geen fietsen!

Bij het instellen van de Centrum
Ring werd door de Gemeente een
duidelijke afname van verkeer be-
loofd. Het ging toen immers niet
meer om doorgaand verkeer maar
om bestemmingsverkeer. Niets is
minder waar gebleken.

Het smalle deel van de Laan van
Meerdervoort heeft door:
(1) een minimale capaciteit van
het traject Carnegielaan/Burge-
meester Patijnlaan,
(2) een foute inrichting van het
verkeersplein Groot Hertoginnel-
aan/Carnegielaan/LvM en een-
richtingsinstelling Elandstraat
(3) een onneembare afslag van
de Waldeck Pyrmontkade naar de
Groot Hertoginnelaan al enige
jaren een bovenmatige verkeers-
stroom te verwerken, welke tot
overlast in de vorm van lawaai,
vervuilde lucht en onveiligheid
leidt. Deze situatie vraagt in eer-
ste instantie om snelheids-
controle, gevelbelasting- en lucht-
zuiverheidmeting en gevaar-
(waarschuwing)borden bij de krui-
sing Zeestraat/Laan van Meerder-
voort/Javastraat/Scheveningseweg.

Naast de overlast van het auto-
verkeer is ook het uitblijven van
de herinrichting van het smalle

deel van de Laan van Meerder-
voort voor een goede afwikkeling
van het intensieve fietsverkeer en
het waarborgen van de veiligheid
van zowel bewoners als fietsers
een probleem. Het kan niet zo zijn
dat het Verkeerscirculatieplan de
binnenstad, waar veel minder
mensen wonen, schone lucht
biedt ten koste van dit deel van
de Laan van Meerdervoort.

Door de aanleg van fietspaden
in beide richtingen met één rij-
baan voor het autoverkeer wordt
in één klap de fietser een veilige
doortocht in beide richtingen ge-
boden en kan een einde worden
gemaakt aan de overlast van het
doorgaande autoverkeer.

De bewoners van de Laan van
Meerdervoort doen een dringend
beroep op de Gemeenteraad om
de verkeersoverlast en onveilig-
heid te onderkennen en met ons
de noodzakelijk te nemen maat-
regelen te bespreken.

Voor meer informatie kunt u
mailen naar:
lvmbewoners@kpnmail.nl

Laan van Meerdervoortbewoners
(adres bij redactie bekend)
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Ook voor spullen van particulieren zoals
bankjes en bloembakken geldt dat ze niet
in de weg mogen staan en niet voor een
rommelige straat mogen zorgen. Geluk-
kig komt dat veel minder vaak voor. Een
bankje tegen de gevel op de stoep of een
bloembak hier en daar kan de sfeer op
straat juist erg ten goede komen. Daarom
richt de extra controle zich ook niet op dat
soort uitstallingen.
 
Staat een bankje of een bloembak toch in
de weg? Dan krijgt de eigenaar eerst een
seintje van de gemeente. Hij krijgt de kans
om zijn spullen te verwijderen. Doet hij dat
niet? Dan riskeert hij alsnog een forse
boete.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met het gemeentelijk Contact
Centrum op telefoonnummer 14 070.

Op het artikel over uitstallingen op straat:
“Een strafblad is uw deel”, in de Eland-
krant van november,  hebben veel ver-
ontruste bewoners gereageerd, zowel bij
de gemeente, als bij de redactie van de
Elandkrant. Hieronder een toelichting van
de gemeente.

Vanaf juni dit jaar controleert de gemeente
strenger op zogenaamde uitstallingen. Dat
is alles wat in de openbare ruimte staat,
van reclameborden en prullenbakken tot
plantenbakken en bankjes. De strengere
controle richt zich vooral op ondernemers.
Die blijken namelijk vaak reclameborden
op straat te zetten zonder dat er een ver-
gunning voor is aangevraagd. Daardoor
ontstaat een rommelig straatbeeld en zijn
straten minder goed toegankelijk.

"Een strafblad
is uw deel" (2)

In 2009 zijn we van start gegaan met de
voorbereidingen voor een mooi boek over
de geschiedenis van het Zeehelden-
kwartier. Een enthousiaste groep men-
sen buigt zich over de vele aspecten van
deze wijk die in een flink aantal hoofd-
stukken zullen worden opgenomen. We
denken trouwens niet dat dit boek al in
2010 gereed zal zijn. Als alles goed gaat
zal dit werk in 2011 verschijnen, waar-
mee dit artikel niet alleen vooruitkijkt op
2010, maar ook op 2011!

Bewonersorganisatie De Groene Eland

Terugblik 2009, vooruitkijken naar 2010

Ophalen huisvuil
tijdens de feestdagen

We hebben een goed maar moeizaam jaar
achter de rug. Hoewel we graag over posi-
tieve zaken schrijven werden wij in 2009
geconfronteerd met het Bestemmings-
plan, waar veel tijd aan werd besteed. Er
werden opmerkingen op gemaakt die aan
de gemeente werden doorgegeven, maar
alles bleek voor niets, want het plan ging
daarna weer de prullenbak in omdat het
zo vol foute informatie stond dat alles (en
dus ook al ons werk) weer opnieuw moet
gebeuren. Dit staat voor 2010 op de
agenda.

Bij de organisatie van het populaire Zee-
heldenfestival werden we geconfronteerd
met zwaardere beveiligingseisen waarvan
de verwachting is dat dit in de komende
jaren nog veel zwaarder gaat worden. Dit
leidde tot een Burgerinitiatief vanuit De
Groene Eland dat als doel heeft om dit
soort vrijwilligersfeesten niet aan overdre-
ven zware beveiligingseisen ten onder te
laten gaan. Na het schrijven van dit stukje,
een dag voor de verschijning van deze
Elandkrant, wordt er in de raad over ons
initiatief een besluit genomen.

De in 2007 met groot ophef gestarte ‘Pilot’
Bewonersparticipatie en veiligheid, waarin
verschillende vrijwilligers van De Groene
Eland en ook anderen uit het Zeehelden-
kwartier deelgenomen hebben liep in 2009
ten einde. Een officiële evaluatie moet nog
volgen. Wat we zien is dat één van de re-
sultaten is dat er een ‘Uitvoeringsoverleg’
wordt gevormd. Dit is een platform waarin
professionals van de wijk (gemeente, po-
litie, BBOZ, welzijnsorganisaties en een
afvaardiging van de bewoners) de knel-
punten in de wijk en de mogelijke oplos-
singen bespreken. Het bestuur zal even
afwachten hoe dit Uitvoeringsoverleg gaat
lopen. Uit de ervaringen tijdens de Pilot
blijkt dat de korte lijnen met politie en ge-
meente in zo’n overleg wel zinvol zijn. An-
dere goede zaken die uit de Pilot zijn voort-
gekomen is dat graffiti beter tegengaan
kan worden en dat er nu in de kwestie van
de coffeeshops enige beweging zit. Mijn
constatering is echter dat we eerder al een
uitvoeringsoverleg hadden en dat ook de
andere zaken al ‘op de lijn’ zaten. Zo lijkt
het alsof de Pilot een succes was, maar in
feite hebben die activiteiten altijd al plaats-
gevonden, dus wat is dan eigenlijk de
winst?

De contacten met de gemeente zijn goed,
maar we hebben wel problemen met de
postkamer op het Stadhuis. Nog nooit zijn
zoveel van onze brieven, of brieven van be-
woners uit het Zeeheldenkwartier, aldaar
of op de route van die postkamer naar de
geadresseerde op het Stadhuis zoek-
geraakt. Vele brieven hebben we twee of
driemaal opnieuw moeten toesturen.

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) is in no-
vember van start gegaan. Gelukkig is de
door ons niet gewenste ‘knip’ op het Piet
Heinplein uit het plan verdwenen. Veel tijd
is besteed in de ‘klankboordgroep’ VCP
die beloofde flankerende maatregelen te-
gen overlast in de aanliggende straten van
de Centrum Ring heeft besproken. Flan-
kerende maatregelen die ons werden be-
loofd, maar toen het VCP verder werd uit-
gewerkt bleek er voor die flankerende
maatregelen geen geld meer te zijn: dus
is het plan nu doorgedrukt zonder die maat-
regelen.

De wijkwinkel van
De Groene Eland

is gesloten op
25 december en

1 januari.
24 en 31 december

geopend tot 12.00 uur.

Vrijdag 26 december (2e kerstdag) wordt
er geen huisvuil opgehaald. Dit is ver-
plaatst naar maandag 28 december en
vrijdag 1 januari wordt zaterdag 2 januari
2010.

Dit geldt alleen voor het deel van de wijk
waar normaal op vrijdag
het huisvuil wordt
opgehaald.

We hebben de boom die we bij gelegen-
heid van ons 25-jarig jubileum in 1996 van
de gemeente aangeboden kregen, maar
die bij de herinrichting van de Elandstraat
vanwege het VCP binnen dertien jaar al-
weer gekapt zou worden, nog net op tijd
kunnen redden. Het werd ons echter wat
te gortig om bij de verplaatsing van die
boom (want dat moest, hopelijk redt hij het),
dat opeens gebruikt werd als onderdeel
van de openingsplechtigheden van het
VCP, aanwezig te zijn. Dát was immers ons
feestje niet, het behoud van die boom wél.

Tenslotte moesten wij 2009 beëindigen
met een min of meer paniekerige actie om
de immense parkeerproblemen in de avon-
duren aan te pakken. Door de invoering
van betaald parkeren in het Regentesse-
kwartier en Duinoord alleen in de avondu-
ren werd het Zeeheldenkwartier nu geheel
omsloten door wijken waar alle avonden
van de week ’s avonds voor parkeren be-
taald moet worden. En in het relatief kleine,
maar ook druk met auto’s bevolkte Zee-
heldenkwartier mag je ’s avonds gratis
parkeren. De problemen kon je zien aan-
komen. Hoewel we de gemeente hiervoor
al in juni 2009 hebben gewaarschuwd zijn
deze waarschuwingen door hen in de wind
geslagen en zitten alle bewoners nu met
het gigantische parkeerprobleem dat
kunstmatig is gerealiseerd. Het is voor alle
bewoners een probleem, want de nerveus
zoekende en steeds harder rijdende auto-
mobilisten die maar geen parkeerplaats
kunnen vinden vormen afgezien van de
extra uitstoot van uitlaatgassen ook een
gevaar voor voetgangers en fietsers. Met
z’n allen wringt men zich door op hoeken
en andere gevaarlijke plaatsen gepar-
keerde auto’s van mensen die toch echt
niet anders konden.

Voor 2010 hebben we bij De Groene Eland
dus al flink wat op ons bordje liggen want
veel van de hierboven beschreven zaken
lopen ook in 2010 door. Hoewel we de uit-
slag van het Burgerinitiatief nog niet we-
ten zullen we in 2010 wél het populaire
Zeeheldenfestival, met méér dan 120 vrij-
willigers!, organiseren. We werken aan de
historische publicatie. De werkgroep Leef-
baarheid blijft even actief als in voor-
gaande jaren en de Winkeldienst is ook
in 2010 weer elke werkdag voor u open
van 09h00 tot 12h30. Ook in 2010 organi-
seren wij weer platforms en vergaderin-
gen waar we ieder van u voor uitnodigen.
De eerste is een vergadering met verte-
genwoordigers van de politieke partijen
die aan de gemeenteraadsverkiezingen in
maart zullen meedoen. We willen dan
samen met hen en met de bewoners met
de politieke partijen lokale zaken die in de
komende zittingsperiode kunnen gaan
spelen bespreken en aandacht vragen
voor andere wijkspecifieke zaken. Deze
vergadering vindt plaats op maandag 22
februari 2010. Het bestuur van De Groene
Eland ziet u daar graag bij!

Ik wens u, mede namens de andere be-
stuursleden van De Groene Eland, heel
fijne Kerstdagen een een voorspoedig
2010. Alle vrijwilligers en deelnemers aan
de werkgroepen wil ik bedanken voor hun
geweldige inzet in 2009 en we laten ons
natuurlijk niet ontmoedigen: ook in 2010
gaan wij onverdroten voort om het Zee-
heldenkwartier nóg leuker te maken!

Marius Kolff, voorzitter
Bewonersorganisatie De Groene Eland

Dinsdag 17 november opende wethouder van verkeer Peter Smit samen met Ans Dekker van
De Groene Eland,  de vernieuwde Elandstraat  door het herplanten van de Groene Eland boom.
Deze boom is in 1996 door de gemeente aan De Groene Eland geschonken ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de bewonersorganisatie en moest door de herinrichting van de
Elandstraat enkele meters opschuiven.

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

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

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

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

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

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

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

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

Elandkrant
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Kom ook mooie dingen maken in 2010!

In januari 2010 starten weer nieuwe series kunstlessen bij de Stichting Haags Kinder-
atelier, ook voor jongeren. Het volgen van een proefles is mogelijk tegen betaling van
€ 9,--* bij Wereldsprookjes en  € 10,--* bij Kunstkennertjes en Bekijk ‘t Even.

Elke week is er een nieuw onderwerp met bijbehorende techniek en materialen. Na een
boeiend verhaal maken de deelnemers onder leiding van de kunstenaar een bijzonder
werkstuk dat na afloop mee naar huis kan. Het is mogelijk om tussentijds in te stromen
en eenmalig een proefles te volgen zolang er plaats is. Alle lessen vinden plaats in het
mooie Atelier Van Speijk in de Van Speijkstraat 153A. U bent van harte welkom eens een
kijkje te komen nemen. Voor meer informatie en aanmelding: 070 3633745 op werkda-
gen van 09.30 tot 13.30 uur of via  www.haagskinderatelier.nl.

Leeftijd Serie Wanneer Hoe laat Kosten
5-6 jaar Wereldsprookjes maandag 15.30-17.00 15 lessen  € 130*
7-9 jaar Kunstkennertjes dinsdag of donderdag 15.30-17.15 17 lessen  € 155*
10-12 jaar Bekijk ’t Even vrijdag 15.45-17.30 15 lessen  € 145*
* 50% korting met Ooievaarspas (onder voorbehoud).

Stichting Haags Kinderatelier Vuurwerk en kerstbomen
opgeruimd? St(r)aat netjes!
Doe mee en win!
De gemeente Den Haag, verschillende bedrijven én vele inwoners werken rond de
jaarwisseling weer samen om de straten snel schoon te krijgen. Iedereen die mee-
helpt om kerstbomen en vuurwerkresten in Den Haag op te ruimen krijgt een belo-
ning. Wie een kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij een van de 21
inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje met een unieke code. In het Zeehelden-
kwartier kunnen kerstbomen en zakken vuurwerkresten worden ingeleverd op het
Prins Hendrikplein.

Die code moet ingevuld worden op een persoonlijke spaarpagina op de webpagina’s
van de actie. Met de gespaarde punten kunnen deelnemers allerlei beloningen krijgen.
Een zogenaamde ‘gouden code’ geeft recht op één van de hoofdprijzen. Die worden
uitgereikt door wethouder Baldewsingh tijdens een feestelijke bijeenkomst op woens-
dag 13 januari.

De actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes wordt dit jaar gehouden van 28 t/m 30 december
2009 én van 2 t/m 6 januari 2010. Dit jaar
wordt voor het eerst samengewerkt met de
Crownies, een ander Haags initiatief waar-
bij jongeren beloond worden als ze zich
inzetten voor een schone en mooie stad.

W ie meer wil weten over ‘Opgeruimd
St(r)aat Netjes’, de beloningen die te ver-
dienen zijn of de inleverpunten, kan terecht
op www.opgeruimdstraatnetjes.nl.

Inleveren Prins Hendrikplein
Kerstbomen
Maandag 28 t/m woensdag 30 december
van 11.00 tot 16.00 uur.

Kerstbomen en zakken vuurwerkafval
Zaterdag 2 januari van 11.00 tot 16.00 uur.
Zondag 3 januari van 12.00 tot 16.00 uur.
Maandag 4 en dinsdag 5 januari van 15.00
tot 17.00 uur. Woensdag 6 januari van
12.00 tot 17.00 uur.

Wethouder Baldewsingh nam de eerste
plastic afvalcontainer in gebruik.

Kerstvakantieprogramma Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat 153a
In de kerstvakantie geven kunstenaars van het Haags Kinderatelier creatieve en kunst-
zinnige workshops voor kinderen van 2 t/m 14 jaar. Reserveringen (tot 1 werkdag tevo-
ren) en informatie per telefoon 070-3633745 op werkdagen van 9.30-13.30 uur of per e-
mail reserveer@haagskinderatelier.nl. Betaling contant en a.u.b. gepast aan de docent
ter plekke. Meer informatie vindt u op www.haagskinderatelier.nl.

December 2009 prijs*
zaterdag 19 december
13.00-15.00 ExtraVaganza, ontwerpen  van (on)draagbare mode, 10-14 jaar 9,50
zondag 20 december  Zondagatelier
11.00-12.00 Aardewerken pot ‘Chinees’ beschilderen, 2-5 jaar met volwassene 5,50
12.15-13.45 Aardewerken pot ‘Chinees’ beschilderen, 5-11 jaar 7,50
dinsdag 22 december
15.30-17.15 Koe of ander dier schilderen op paneel n.a.v. Jean Dubuffet, 7-14 jaar 9,00
woensdag 23 december
10.30-12.00 Koe of ander dier schilderen op paneel n.a.v. Jean Dubuffet, 7-14 jaar 7,50
13.00-15.00 ExtraVaganza, ontwerpen  van (on)draagbare mode, 10-14 jaar 9,50
zondag 27 december Zondagatelier
11.00-12.00 Een thuishuis maken voor lief monster, 2-5 jaar met volwassene 5,50
12.15-13.45 Een thuishuis maken voor lief monster, 5-11 jaar 7,50
14.30-16.15 Familieworkshop ‘dubbelportret van beschilderd hout’ nav Picasso, 8-80 j. 9.00
maandag 28 december
10.30-12.00 Afrikaanse popjes maken n.a.v. ‘Ik ben Pomme’,  4-7 jaar 7,50
13.00-14.30 Afrikaanse popjes maken n.a.v. ‘Ik ben Pomme’, 4-7 jaar 7,50
15.15-17.00 Afrikaanse mode op zelfgemaakt paspopje maken, 8-12 jaar 9,00
dinsdag 29 december
10.30-12.00 Ruiter te paard van hout n.a.v. het leuke verhaal ‘De Kindereter’, 4-7 jaar 7,50
13.00-14.30 Ruiter te paard van hout n.a.v. het leuke verhaal ‘De Kindereter’, 4-7 jaar 7,50
15.15-17.00 Familieworkshop ‘beeld maken van afvalhout’, 8-80 jaar 9,00
woensdag 30 december
10.30-12.00 Familieworkshop ‘beeld maken van afvalhout’, 4-80 jaar 7,50
13.00-14.45 Familieworkshop ‘druksels op papier’ n.a.v. Snoeck en Werkman, 8-80 jaar 9,00

Januari 2010 prijs*
zaterdag 2 januari
11.00-12.00 Familieworkshop ‘folklore en klederdracht’ op zelfgemaakt paspopje, 8-80 j. 9,50
zondag 3 januari Zondagatelier
11.00-12.00 ‘Muisje in ezelsoor’ n.a.v. ‘Bout en Moertje’, 2-5 j. met volwassene 5,50
12.15-13.45 Familieworkshop ‘beeld van beschilderd afvalhout’ nav Karel Appel, 5-80 j. 7,50
14.30-16.15 Familieworkshop ‘beeld van beschilderd afvalhout’ nav Karel Appel, 9-80 j. 9,00
* met Ooievaarspas gratis.

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

De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Dit kan
niet zonder uw hulp. Als u op straat iets ziet dat niet in orde is of overlast van een
bedrijf heeft, kunt u dit melden. Denk hierbij aan gaten in de straat, beschadigd
straatmeubilair (bijvoorbeeld een plank van een zitbank is weg), een gebroken tak
die gevaarlijk hangt, geluids- of stankoverlast of afval op straat dat er reeds langere
tijd ligt.

Vanaf 1 november staan in Den Haag 40 speciale containers voor plastic verpakkings-
afval. Daarin kunnen Hagenaars o.a. lege plastic verpakkingen, plastic flessen, tas-
sen en bloempotten, knijpflessen van sausen, flacons van wasmiddelen, bekers van
yoghurt en boterkuipjes kwijt.

Van het ingezamelde plastic worden nieuwe verpakkingen gemaakt, en ook bijvoor-
beeld automaterialen, tennisballen en vloerbedekking.

In het Zeeheldenkwartier staat een container in de Zorgvlietstraat.

Bij het afvalbrengstation aan de Plutostraat nr. 1
kunnen ook andere soorten plastic worden
ingeleverd, zoals tuinstoelen en speelgoed.

Voor meer informatie over het scheiden van plastic
afval kijk op www.plastic-heroes.nl

Gescheiden inzameling
van plastic verpakkingsafval

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

of per brief aan: Elandkrant, Elandstraat 88a, 2513 GV Den Haag
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Ook een stukje
Zeeheldenfestival?
Sponsors gezocht
Het Zeeheldenfestival wordt al bijna dertig jaar lang voor en door de wijk georganiseerd.
In 2009 deden meer dan 120 vrijwilligers mee aan de organisatie en uitvoering. Door
hun belangeloze inzet is dit het grootste kleine festival van Den Haag; ruim vijftig optre-
dens, vierenhalve dag lang op het kleine, fijne Prins Hendrikplein. Een naamsbekendheid
van 99,9% binnen de wijk, en van iets minder daarbuiten. Ook vermaard vanwege het
prachtige programmaboekje en de mooie website.

Staat u daar nog niet in als winkelier, bedrijf of organisatie?
Maak iets moois van 2010 en iets nog mooiers van uw drukbezochte buurtfeest.
Voor € 50,- staat uw bedrijfsnaam in de sponsorlijst, inclusief  een vermelding van uw
website, in het programmaboekje en op onze website. Adverteren kan natuurlijk ook,
maar dat kost wat meer.

Meer weten?
Neem dan contact op met Marjon Rijnders (eindcoördinator festival), tel. 06 2493 8529.

Ga je mee op zoek?
De Living Room (Veenkade 48) organiseert op woensdag
23 december een gezellige middag rondom Kerst: voor
volwassenen, tieners en kinderen uit de wijk. Het thema
is: Ga je mee op zoek?

Deze Kerstmiddag begint om 14.00 uur en duurt tot onge-
veer 16.00 uur. Om 14.00 uur start op het Jennyplantsoen
een speurtocht voor kinderen door de wijk. Tegelijkertijd
is er op Veenkade 48 tijdens en na de speurtocht van
alles te doen. Er is een High Tea voor moeders; knut-
selen voor kinderen; tienermeiden zingen een lied;
er is koffie, thee, limonade en lekkere hapjes; een
Kerstverhaal en veel gezelligheid! U bent van harte
welkom. Graag ziet het team van de Living Room u en jou
op woensdagmiddag 23 december!

Haag Wonen
laat jongeren sporten
Woningcorporatie Haag Wonen biedt jongeren in het Zeeheldenkwartier diverse spor-
tieve activiteiten aan. Deze vinden steeds plaats op het Jennyplantsoen.

Sporten is gezond. Het is een leuke en zinnige vrijetijdsbesteding, waarbij je bovendien
in contact met anderen kunt komen. Haag Wonen vindt het belangrijk dat kinderen en
jongeren in het Zeeheldenkwartier kunnen sporten. De corporatie hoopt dat het ook de
leefbaarheid in de wijk ten goede komt. En dat vandalisme en graffiti erdoor zullen
afnemen. Oftewel: meer bewegen en minder vernielingen.

Vanuit die gedachte worden activiteiten aangeboden op het Jennyplantsoen. Medewer-
kers van Zebra begeleiden de deelnemers. Woensdag 18 november was er bijvoor-
beeld een clinic taekwondo, en kinderen konden zich op een springkussen uitleven.
Tegelijkertijd werd een wijkfeest gehouden.

Woensdag 2 december waren er twee clinics, namelijk atletiek en pannavoetbal. Een
panna is een beweging waarbij een voetballer de bal tussen de benen van de tegen-
stander door poort. En woensdag 18 december is er een voetbaltoernooi voor jongens
en meisjes. Ook kan er dan gekegeld worden.

Voortgang burgerinitiatief
Zeeheldenfestival
Heeft u tijdens het laatste Zeeheldenfestival ook uw handtekening gezet voor het
behoud van de wijkagenten tijdens het Zeeheldenfestival en tegen de door de ge-
meente verplichte inhuur van bewakers? We hebben die actie niet voor de lol opge-
zet, we vrezen dat het open en vreedzame karakter van het festival in gevaar is. De
wijkagenten kennnen de mensen die ze moeten kennen en grijpen zo nodig rustig in,
de meeste bezoekers merken daar niets van. Bewakers missen die voorkennis.

Sint bezoekt Zeeheldenkwartier
Sint Nicolaas bezocht woensdag 2 december het Zeeheldenkwartier. Hij deelde op
het Jennyplantsoen cadeautjes uit. Ondanks het regenachtige weer waren er veel
kinderen aanwezig.

Wethouder Rabin Baldewsingh kwam ook even langs. Hij laat regelmatig zijn gezicht
zien in de wijk, onder meer om zijn waardering te tonen voor de werkzaamheden die de
Jennykids en de Bonbonkids voor het Zeeheldenkwartier verrichten. De wethouder
noemde zich voor even ‘de enige echte Zwarte Piet’ en kondigde Sinterklaas aan. Het
feest werd gefinancierd door woningcorporatie Haag Wonen en de gemeente Den Haag.

De Living Room

Met u ondertekenden ruim 2.500 andere
bezoekers ons verzoek, waarvoor dank!
Na de zomer stuurden we al die steun-
betuigingen in de vorm van een burger-
initiatief naar de gemeenteraad. Begin
november jl. vergaderde de raadscom-
missie voor de Stadsdelen hierover met
ons en burgemeester Van Aartsen, want
die is portefeuillehouder Openbare orde
en veiligheid. In zo’n raadscommissie zijn
alle politieke partijen vertegenwoordigd. Er
wordt niet gestemd, maar advies uitge-
bracht aan de gemeenteraad en die neemt
vervolgens de beslissing.

Tijdens de commissievergadering toonde
de burgemeester begrip, maar hij wilde
niets toezeggen en dat vinden we jammer.

Hoe de raadsleden erover denken weten
we niet goed. Ons initiatief stond op de
agenda voor de raadsvergadering van 10
december. We proberen u op de hoogte te
houden via onze site www.zeeheldenfestival.nl.

Burgemeester Van Aartsen.

Ben jij minimaal 12 jaar en wil jij met de voetjes van de vloer?
Kom dan naar DANCE MIX en sluit je aan bij deze leuke groep!

Waar: Zeeheldentheater, Trompstraat 342, Den Haag
Wanneer: elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie kan je bellen of mailen naar:
simone@movesandbounce.nl of 06 - 81 80 99 55

De gewijzigde verkeerssituatie na de herinrichting van de Elandstraat.
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Informatie
De Heldenhoek & ‘t Anker

Activiteiten 2009 - 2010
Maandag
09.00-10.00 uur Yoga
12.00-12.45 uur Meer Bewegen voor Ouderen 55+

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

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

Donderdag
15.15-16.15 uur Aerobics

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

Zaterdag
10.00 -16.30 uur Marokkaanse Werkgroep

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

(4e zondag v/d maand)

De Heldenhoek

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

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

Deze rubriek is samengesteld door
Wijk- en Dienstencentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, telefoon: 070-424 81 15  en
Buurthuis DeeDrie & Clubhuis ‘t Anker,
Witte de Withstraat 119, telefoon: 070-424 82 96

Peuterspeelzaal Tomteboe

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

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

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

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

Witte de Withstraat 119

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

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

Peuterspeelzaal
De Veldmuisjes

Telefoon:
06-23891364

Da Costastraat 40

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

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

Maandag: Kinderkookclub
Ben je gek op lekkere hapjes, heerlijk eten en op
koken? Kom dan naar onze gezellige kookclub.
Onder begeleiding en in groepjes kun je iedere
maandag van 15.00-16.30 uur je kookkunsten ver-
tonen. De club is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en
kost 50 eurocent per keer.

Dinsdag: Cursus toneel
Ben je ook zo gek op acteren, verkleden en toneel.
Schrijf je dan snel in voor de cursus toneel. Elke
dinsdagmiddag van 15.15-16.45 uur zal er onder
begeleiding van een professionele docent toneel-
les gegeven worden. De cursus begint op dinsdag
8 september en zal bestaan uit 14 lessen. Het is
bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de kos-
ten zijn in totaal 10 euro. Er is plek voor 10 kinderen
dus schrijf je snel in.

Woensdag: Instuif
Iedere woensdagmiddag hebben we voor ieder-
een wat leuks te doen. Als het gaat om sporten,
knutselen, spelletjes of kleuren het is er allemaal
tijdens de Instuif van het Anker. Dus woensdag-
middag hoef je je niet meer te vervelen en kom ook
van 13.00-15.00 uur naar ons clubhuis. Het is voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en kost 50
eurocent per keer.

Donderdag: Meidenclub
Nog steeds even populair is
onze meidenclub. Houd je
ook zo van meidendingen
zoals kettingen maken,
dansen, kletsen kom dan
op donderdag van
15.00-16.30 uur naar het
Anker. De meidenclub
is  voor meiden van 6
tot 12 jaar en kost 50
eurocent per keer.

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

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

In De Heldenhoek wordt er iedere
maandag van 9.00 tot 10.00 uur
yogalessen gegeven.
Kosten: € 10,- per maand.
Met een Ooievaarspas € 8,-.

Inlichtingen en aanmelden bij
De Heldenhoek,  tel: 4248115.

Yoga

Seizoen 2009-2010

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

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

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

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

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

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

De Voorleesexpress
De VoorleesExpress is een nieuw project in centrum van Den Haag
waarbij kinderen van 2 tot 8 jaar, die moeite hebben met de Neder-
landse taal, wekelijks thuis worden voorgelezen. Op deze manier
maken ze kennis met allerlei mooie en spannende prentenboeken
en krijgen ze plezier in het lezen van de boeken. De kans is dan
groter dat ze later zelf meer boeken gaan lezen. Dit is goed voor de
taalontwikkeling en geeft ze meer kansen op school.

Gedurende 20 weken komt er ’s avonds een vaste voorlezer (vrijwilli-
ger) van de VoorleesExpress bij een gezin voorlezen. Zij heeft dan
verschillende boeken bij zich, waaruit zij de kinderen voorleest. De
ouders worden betrokken bij het voorlezen en worden gestimuleerd
en begeleid om het voorleesritueel door te zetten. Ook wordt het gezin
bekend gemaakt met de bibliotheek en haar verscheidenheid aan
boekjes. Daarnaast maakt het project contact mogelijk tussen ver-
schillende culturen.

De VoorleesExpress is in januari 2006 begonnen in de Utrechtse wijk
Kanaleneiland. In januari 2007 is het project wegens de grote vraag
uitgebreid naar heel Utrecht. In 2008 is het project begonnen aan een
landelijk uitbreiding. Inmiddels loopt het project in zo’n 10 steden.
Zebra heeft voor de stad Den Haag het voortouw genomen voor het
project. Mede dankzij de gemeente Den Haag, Kinderpostzegels,
Oranje Fonds en Fonds 1818  zal de VoorleesExpress Den Haag in
januari 2010  van start gaan in stadsdeel het Centrum in Den Haag.
Voor meer informatie zie de website www.voorleesexpress.nl.

De voorlezers zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met het voorlezen,
de Nederlandse taal goed beheersen en het leuk vinden om in con-
tact te komen met andere culturen. Zij zullen opgeleid worden aan de
hand van een informatiereader en voorlezersbijeenkomsten.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en gezinnen die mee
willen doen aan het project. Heeft u interesse en/of vragen kunt u
contact opnemen met: Annelies de Hoog, Projectleider Voorlees
Express Den Haag, Tel: 06-43073959 of 070-4248293.
E-mail: a.de.hoog@zebrawelzijn.nl of denhaag@voorleesexpress.nl
Bereikbaar van maandag t/m woensdag


