Sweelinckplein nieuwsbrief – maart 2015
Beste medepleinbewoner, met deze nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van
het Sweelinckplein, willen we je graag informeren over een aantal nieuwtjes op en
rond het plein.
Van het bestuur van de Vrienden van het
Sweelinckplein (SVS)
Website SVS
De website van de SVS is al een geruime tijd niet meer
onderhouden en dat is niet goed. Inmiddels is
Gerbrand van den Ban aangetrokken die vanaf 1 april
de website in een nieuw jasje gaat steken. Zodra dit
gebeurt is, kunnen meerdere mensen rechten krijgen
om de website op eenvoudige manier via een content
management systeem up to date te houden.
Met ingang van januari 2015 is Anky Schmale
aangetreden als penningmeester van de SVS.
Samenstelling bestuur per 1-1-2015:
Voorzitter - vacature
Anky Schmale - penningmeester
Caroline van Ophem- secretaris
Foort Burger
Dineke Dezentje
Chantal Wouters
Georg Huith
Herinrichting Sweelinckplein bij parkeerterrein
Het is eindelijk allemaal achter de rug ! De straten zijn
weer dicht ! Belangrijk om te vermelden is dat dank zij
de inmenging van het bestuur het parkeerterrein weer
opnieuw bestraat is met de geweldige "scoria-bricks"
die zo kenmerkend zijn voor ons monumentaal plein
en niet met afschuwelijke klinkertjes zoals de
gemeente eigenlijk van plan was. De scoria-bricks zijn
namelijk in ongeveer dezelfde tijd als de huizen , dus
tussen 1890 en 1900 vervaardigd , en horen bij het
monumentale karakter van het Sweelinckplein !!

Van de activiteitencommissie
Nieuwjaarsborrel 2015
Op 10 januari vond de nieuwjaarsborrel plaats bij
Georg Huith en Mascha Schroder op nummer 82. Er
waren 60 vrienden en 9 kinderen aanwezig en de
prachtig aangeklede tafel was helemaal gevuld met
heerlijke hapjes.
We hebben op de nieuwjaarsborrel afscheid genomen
van de penningmeester Arnold Esser die zich 8 jaar
lang heeft ingezet voor het Sweelinckplein. Het
Bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet.
Zomerfeest 2015
De activiteitencommissie van de Vrienden van het
Sweelinckplein zal het zomerfeest 2015 weer gaan
organiseren.
Het zomerfeest zal plaatsvinden op:
ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2014
Waar: zuidwest zijde van het Plein.
Het thema is “PICKNICK IN HET PARK”
De bedoeling is dat iedereen wat eten meeneemt
met een Mediterraans tintje.
De bijdrage is 10 euro per persoon . De SVS zorgt zoals
gewoonlijk voor de drankjes, tafels en banken, glazen
en borden etc. Kinderen tot 6 jaar hebben gratis
toegang. Let op ! De uitnodiging met aanmeldstrook
zal voor de schoolvakantie , dus rond half juni in de
brievenbus vallen.

Reserveer nu vast de datum in de agenda !!!!

Van de groencommissie
Afvalbakken in het park
Sinds er vier prullenbakken tussen de banken in het
park geplaatst zijn ligt er duidelijk minder afval. De
groencommissie zal nog een verzoek doen aan de
groenbeheerder van het stadsdeelk voor een extra
prullenbak in het park bij de bankjes tegenover
nummer 70.
Komende activiteiten groencommissie
De schoffeldag zal in 2015 op zaterdag 18 april van
13.00 tot 15.30 plaatsvinden. De werkzaamheden
omvatten ondermeer vuil ruimen, onkruid verwijderen
en garaniums aanplanten bij de boomspiegels,Graag
z.s.m. aanmelden bij Anky Schmale (ankys@ziggo.nl)
We krijgen ondersteuning van het stadsdeelkantoor in
de vorm van handkracht en materiaal en dan is het
handig om door te geven met hoeveel mensen er
gewerkt gaat worden.
Lief en leed bij de SVS
Zaterdag 21 februari is
Doortje Keijzer-Schmidt,
ons oudste lid van de
SVS op 94-jarige leeftijd
overleden.
Ze woonde op het
Sweelinckplein 33 G
Doortje genoot van
mensen en feestjes en
was de meest trouwe
bezoekster van de
zomerfeesten en de
nieuwjaarsrecepties van
de afgelopen jaren !
Tot het niet meer ging………..
We verwelkomen per 1-1-2015 de volgende vrienden:
•
Christoph Israng en Tanja Froeling
•
Henk en Heidi Triep-Carmona
•
Laurens en Lina van der Peet
•
Michael en Christa Toorop
•
Karin Bakker
•
Peter van de Geer en Sandra Louiszoon
•
Hans Keijzer
Er zijn inmiddels donatiebrieven verstuurd, maar voor
de vrienden die hun bijdrage voor 2015 nog niet
overgemaakt hebben dan graag op bankrekeningnr.
NL84 ABNA 0458 1063 80 t.n.v. Stichting Vrienden
van het Sweelinckplein te Den Haag.

De donatie bedraagt € 10 per persoon of € 20 per
gezin of samenwonenden, maar u mag natuurlijk ook
altijd een hoger bedrag overmaken op onze
bankrekening.
Sweelinckpleinboek 2012
Er kunnen nog boeken bijbesteld worden per oplage
van 10 boeken per keer. De kosten zijn 50 euro per
boek. Graag opgeven via ankys@ziggo.nl.
Alleen bij 10 aanmeldingen gaat het door !
Bewonersoverleg Duinoord
Het bewonersoverleg Duinoord vergadert elke 2e
woensdag van de maand in het wijkgebouw
Sweelinckplein 42. Ook de SVS is hierin
vertegenwoordigt, u kunt de activiteiten van het
Wijkoverleg volgen via de website: www.duinoorddenhaag.nl
Oproep deelname bevrijdingsconcert zondag 10 mei
2015
Dit voorjaar is het zeventig jaar geleden dat Nederland
werd bevrijd. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft
de Maranathakerk (2e Sweelinckstraat) het initiatief
genomen voor een Bevrijdingsconcert op
zondagmiddag 10 mei tussen 17.00 en 18.00 uur.
De Maranathakerk is gebouwd op het terrein van de
Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwege
deze bijzondere geschiedenis, besteedt deze kerk in de
meiweken veel aandacht aan de oorlog en de
bevrijding. Het Bevrijdingsconcert wordt een feestelijk
concert voor de wijk Duinoord. Het wordt zeer op prijs
gesteld als verschillende (amateur) musici uit de wijk
hieraan willen meewerken, met muziek die aansluit bij
de bevrijding / wederopbouw van Nederland.
De Maranathakerk beschikt over een vleugel.
Wie wil meedoen, of suggesties heeft, kan kan zich
aanmelden bij Marjan Weel, telefoonnummer 06
23456878 of via e-mail marjan.weel@kpnmail.nl
Het definitief vaststellen van het concertprogramma is
in handen van Arjan de Vos, musicus, verbonden aan
de Maranathakerk.
Redactiecommissie nieuwsbrief
Anky Schmale
: ankys@ziggo.nl
Dineke Dezentje : dineke.dezentje@casema.nl
Chantal Wouters :mail@chantalwouters.com
Mocht u iets in de nieuwsbrief willen laten plaatsen
dan kan dat via een van de bovenstaande
emailadressen.

