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HandHaving
TEKST EN FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

HANDHAVING, WAT IS DAT EIGENLIJK? WE ZIEN SOMS HANDHAVERS
RONDLOPEN OF VOORBIJRIJDEN IN
GROTE AUTO’S, MAAR WAT HANDHAVEN ZE EIGENLIJK?
In het ZeeheldenKwartier zien we dat er
vuil bijgeplaatst wordt bij de ORAC’s, dat
fietsen (en zelfs een aanhanger) de doorgang op trottoirs versperren, dat auto’s met
draaiende motor dubbel geparkeerd staan,
een steiger die alweer een aantal maanden
tegen de gevelwand in de straat staat
geparkeerd en bedrijven die het een stuk
makkelijker vinden om hun papierbakken
aan de straatkant te laten staan in plaats
van die moeizaam naar binnen te moeten
zeulen. Is het een taak voor handhaving om
die problemen op te lossen? Je zou zeggen
van wel. Maar het ligt iets ingewikkelder.
Wij krijgen veel ingezonden brieven over
dit onderwerp. Handhaving is een van de
pijlers van de BOA’s, de afkorting van Bijzondere OpsporingsAmbtenaren. Daaronder vallen bijvoorbeeld Handhaving, Toezicht, Stadswachten en Verkeersregelaars.
Die hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. Het grote verschil tussen de poli-

tie en de opsporingsambtenaren (BOA’s) is
dat die laatsten een beperkte taak hebben
ten aanzien van leefbaarheid en kleine
ergernissen, terwijl de politie een meer
algemene taak heeft.
Het idee van de Politiewet 2012, die op 1
januari 2013 in werking trad, was dat alle
26 politiekorpsen, inclusief het Korps landelijke politiediensten, opgingen in de
Nationale Politie met als doel het handhaven van de wetten, het bewaren van de
openbare orde en het verlenen van hulp.
Een ingewikkeld proces. Als je op Wikipedia kijkt duizelt het je van de diensten zoals
Waterpolitie, Spoorwegpolitie, Nationale
recherche en nog een tiental andere diensten, waarvan niet in de laatste plaats de
dienst die zich bezighoudt met het bestrijden van zware en georganiseerde criminaliteit.
De Stichting Maatschappij en Veiligheid
vindt dat er sinds de oprichting van de
Nationale Politie te veel aandacht gaat naar
het vangen van boeven en te weinig naar
het handhaven van de openbare orde.
“Doordat de politie nu onvoldoende prioriteit geeft aan de handhaving en zich meer
met opsporing bezighoudt, zijn burgemeesters genoodzaakt BOA’s in te huren.” En
deze werden voor de ‘lichtere’ taken ingeschakeld.
Mevrouw P.J. uit de Van Diemenstraat zond
ons een brief die in het ZeeheldenNieuws
van februari is afgedrukt. Fietsen worden
lukraak neergezet, auto’s staan op straathoeken geplaatst op de plek waar de trottoirbanden verlaagd zijn en overal staat
troep op straat. Het kost haar daardoor
moeite de dagelijkse route naar de supermarkt te maken. Zij vraagt zich af wat
handhaving nu eigenlijk voor haar, voor de

gemeenschap doet. Het enige wat zij wil is
zonder kleerscheuren haar boodschappen
doen bij de plaatselijke supermarkt.

Wat doet handhaving?
Handhaving oefent toezicht uit en mag
sancties opleggen. Toezicht mag alleen
toezicht houden en geen sancties opleggen.
Handhaving mag ook ingrijpen als iemand
zich niet aan de regels houdt. Door bijvoorbeeld mensen aan te spreken op hun
gedrag, op de regels te wijzen, te waar-

schuwen en eventueel zelfs maatregelen te
nemen of het opleggen van boetes. De professionalisering zit 'm niet alleen in een
betere opleiding, maar ook bijvoorbeeld in
het modeluniform. Dat uniform moet als het
aan de gemeenten ligt binnen vier jaar
overal de standaard worden.
In de Gelderlander van dinsdag 17 april
pleit Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter
van de Stichting Maatschappij en Veiligheid ervoor dat de 25.000 opsporingsamb-

tenaren (BOA’s) in ons land onderdeel moeten worden van de politie. De handhavers
mogen nu vaak niet optreden omdat ze niet
bevoegd zijn. BOA’s die aanwezig zijn om
de kalmte tijdens een demonstratie te
bewaren, mogen niet achter de onruststokers aan die met stenen gaan gooien, omdat
ze daartoe niet bevoegd zijn. Dat is volgens
Van Vollenhoven vergelijkbaar met een
brandweerman die voor uw brandende
huis staat en zegt dat hij dat niet mag blussen.
“Het is van belang dat BOA’s als volwaardige handhavers hun werk kunnen verrichten. Wijkmanagers en politieagenten
menen dat handhavers voor veel meer
handhavingstaken ingezet kunnen worden
dan nu gebeurt. Daarbij speelt dat BOA’s
zich op dit moment dienen te beperken tot
een reeks van specifieke overtredingen in
de openbare ruimte, die in veel opzichten
onlogisch is: BOA’s mogen bijvoorbeeld een
fietser wel bekeuren voor rijden over de
stoep, maar niet als deze door het rood rijdt.
Ook in geval van het negeren van een inrijverbod kunnen ze niet optreden terwijl
‘hun handen jeuken’.
Zolang die ‘gemankeerde handhaving’
aanhoudt en voor het publiek zichtbaar is,
kunnen handhavers de gezaghebbende rol
op straat moeilijk waarmaken. Op het ene
moment handhaven en op een ander
moment wegkijken is aan de burger niet uit
te leggen. Sterker, het ongemoeid laten van
veel overtredingen gaat ten koste van het
publieke normbesef”.
Maar in feite zouden we de handhavers
eigenlijk niet nodig moeten hebben.
Beschaving begint bij fatsoen. En als je een
aantrekkelijke winkelstraat en wijk wilt,
moet je samen met je buurtgenoten zorgen
dat jouw wijk aantrekkelijk blijft.

ZEEHELDENNIEUWS

Colofon
REDACTIE-ADRES ZEEHELDENNIEUWS
ELANDSTRAAT 88 A
2513 GV DEN HAAG

Strijd om parkeergarage gaat door
TEKST LUDO GEUKERS

DE GEMEENTE HEEFT DE VAN RECHTSWEGE VERGUNDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN APPARTEMENTENCOMPLEX IN DE PRINS HENDRIKSTRAAT INGETROKKEN. HIERDOOR IS IN IEDER GEVAL VOORLOPIG DE
SLOOP VAN DE HUIDIGE PARKEERGARAGE VAN DE BAAN.

070-3560410
WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL
INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL
HOOFDREDACTEUR
WYBE VAN DE KUINDER
REDACTIE
RENÉ MORS
LUDO GEUKERS
ELS KRUIK
ELZA VAN SWIETEN
TINY MULDER
MARCELLA MALTHA
REINOUT BARTH
KITTY HINKENKEMPER
MARJOLIJN PIJLS
JOACHIM KOOT
BASIS ONTWERP
YVONNE OOSTRIJK
ERLA VAN DER PAUW
OPMAAK
EVA WILLEBRANDS
FOTOGRAFIE		
EVA RIETBERGEN
ILLUSTRATIE
ALEID LANDEWEERD
DICHTER
ALEXANDER FRANKEN
SECRETARIAAT
TRUDY HOLLANDER
DRUK HEMU GRAFISCHE DIENSTVERLENING
OPLAGE 7.000
BESTUUR BEWONERSORGANISATIE DGE
ELS KRUIK - VOORZITTER
GUINE MOERMAN - SECRETARIS
LAURENS SCHRIJNEN - PENNINGMEESTER
WYBE VAN DE KUINDER
RUUD SLOOTWEG
LENNARD KOSTERMAN - ASPIRANT BESTUURSLID

info@degroene-eland.nl
ADVERTEREN IN DEZE KRANT?
Stuur een bericht naar

info@zeeheldennieuws.nl
VOLGENDE UITGAVE 23 JUNI 2018
KOPIJ DEADLINE 28 MEI 2018

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het
recht voor om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.

TELEFOON
NUMMERS
DE GROENE ELAND

3560410

POLITIEBUREAU KARNEBEEK

0900-8844

HANDHAVING/INSPECTIE

14070

STADSBEHEER INFO

14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK

3660808

BUURTBEDRIJF BBOZ

3615990

SOCIALE RAADSLIEDEN

3537500

HAAGSE WETWINKEL

3630665

JURIDISCH LOKET

0900-8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 0900-0443322
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DOKTERSNACHTDIENST

3469669

OUDERENWERK CENTRUM

2052270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN

3751300

MAALTIJDEN HELDENHOEK

2052270

MAATSCHAPPELIJK WERK

2052000

WIJKBUS STAP-IN
(op werkdagen van 9-10 uur)

352 04 16

I-SHOP

2052467

De gemeente heeft de van rechtswege vergunde omgevingsvergunning voor een
appartementencomplex in de Prins Hendrikstraat ingetrokken. Hierdoor is in ieder
geval voorlopig de sloop van de huidige
parkeergarage van de baan.
Een projectontwikkelaar heeft de huidige
parkeergarage in de Prins Hendrikstraat
gekocht met als doel deze te slopen en er
60 appartementen te bouwen. De Stichting
Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier,
De Groene Eland en de Ondernemersvereniging BIZ ZeeheldenKwartier vinden dit
een zeer slecht idee omdat de parkeerdruk
veel te hoog is en juist de parkeergarage
daarvoor een goede uitkomst is. Buiten dat
is het vanwege de absurde verdichting en
druk op de openbare ruimte, in hun ogen
een zeer slecht idee om op die plek 60
micro-appartementen te vestigen. Daarom
hebben zij, samen met een groot aantal
bezorgde individuele bewoners, bezwaren
ingediend bij de gemeente tegen dit plan.
Groot was dan ook de verbazing en de verontwaardiging toen bleek dat vanwege een
procedurefout de gemeente verplicht was
de omgevingsvergunning zondermeer af te
geven.
De tegenstanders hebben gelijk bezwaar
aangetekend bij deze “op wettelijke gronden” verstrekte vergunning. Afgelopen
maand heeft de Adviescommissie bezwaarschriften geadviseerd om de verstrekte
vergunning te herroepen vanwege strijd
met de redelijke eisen van welstand. Het
college van burgemeester en wethouders

heeft dit advies integraal overgenomen,
waardoor de gehele aanvraagprocedure
opnieuw gestart moet worden.
De Groene Eland en de BIZZ doen een
klemmend beroep op de Haagse politiek om
het gehele plan naar de prullenbak te verwijzen. De gemeenteraad kan de functiewijziging van parkeren naar wonen blokkeren zodat de hard nodige parkeerplaatsen
alsnog behouden blijven en er geen onnodige dure investeringen door de gemeente
gedaan moeten worden om elders alsnog
die parkeerplaatsen te realiseren. Daarnaast roept De Groene Eland de politiek op
om goed na te denken over alle verdichtingsplannen die, door overigens dezelfde
projectontwikkelaar, in het ZeeheldenKwartier geïnitieerd worden. Honderden
nieuwe microwoningen van amper 30 m3
wil deze projectontwikkelaar, buiten de
Prins Hendrikstraat, realiseren in onder
andere de Trompstraat, De Ruijterstraat en
de Van de Spiegelstraat. De Groene Eland
snapt de ambitie van sommige politieke

partijen om het autobezit terug te brengen.
Maar dat willen bereiken door in een van
de dichtst bewoonde en bebouwde wijken
van Den Haag, waar het autobezit al relatief
zeer laag is, de parkeerdruk zo op te voeren
dat er geheid problemen ontstaan, lijkt niet
de goede weg om te bewandelen. Ook de
ambitie om Den Haag te laten groeien en
om meer woningen in Den Haag te realiseren kan niet ten koste gaan van de leefbaarheid van het ZeeheldenKwartier. Een
publieke discussie over die groei en de
noodzaak ervan is overigens nimmer stadsbreed gevoerd.
De Groene Eland en de BIZZ zullen in ieder
geval, met gebruikmaking van alle wettelijke middelen, blijven strijden om de parkeergarage te behouden en zo de leefbaarheid van het ZeeheldenKwartier niet te
grabbel te gooien.

VERDICHTING VAN DE WIJK
Trompstraat

60 woningen van 30m2 à €700

Zoutmanstraat

36 woningen

Prins Hendrikstraat

60 woningen

De Ruijterstraat

71 woningen

Van de Spiegelstraat

52 woningen

Crispijnstraat

13 woningen

Elandstraat/Crispijnstraat

8 woningen
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Langzaam maar zeker
Langzaam maar zeker
zal het gaan gebeuren
een geweldig festijn
hier op dit plein

Festival Designkwartier
1,2 & 3 juni - Zeeheldenkwartier, Den Haag
HET EERSTE WEEKEND VAN JUNI STAAT DEN HAAG - ALWEER VOOR DE
VIJFDE KEER - IN HET TEKEN VAN ACTUEEL NEDERLANDS DESIGN. IN HET
BRUISENDE ZEEHELDENKWARTIER, HET HART VAN FESTIVAL DESIGNKWARTIER, ZULLEN RUIM 100 ONTWERPERS NIEUW WERK LATEN ZIEN EN
HUN VERHAAL VERTELLEN. VERSPREID OVER 50 TIJDELIJKE LOCATIES;
LEEGSTAANDE PANDEN, WINKELS, MUSEA EN ZELFS BIJ MENSEN THUIS.
Nieuw in 2018

Langzaam maar zeker

De monumentale en industriële panden
rond de nabijgelegen Energiecentrale
worden voor het eerst betrokken bij het
festival èn het programma wordt verder uitgebouwd met groepspresentaties,
design-workshops en een inspirerend
avondprogramma.

met tentjes en standjes
met hapjes en drankjes
met levende muziek
Langzaam maar zeker
met grote en kleine
met jonge en oude
mensen en mensjes

voortaan anders naar de wereld kijkt, kan
zomaar het effect zijn van een bezoek aan
Festival Designkwartier.
Kijk op festivaldesignkwartier.nl voor het
actuele programma of volg
Festival Designkwartier op Facebook,
Instagram en Twitter.

Wat is Festival Designkwartier?
Festival Designkwartier brengt ontwerpers en nieuwsgierig publiek samen op
een 3-daags design evenement in en om
de Haagse wijk Zeeheldenkwartier. Verrassende routes lopen langs de vele plekken
waar je ontwerpers ontmoet en met elkaar
in gesprek kunt gaan over hun ontwerpen
en het verhaal erachter. In de lokale winkels en pop-up stores koop je gelijk je favoriete ontwerp. Dat je geïnspireerd raakt en

Langzaam maar zeker
gaat het gebeuren
een geweldig festijn
op het Prins Hendrikplein
Alexander Franken
www.Alexanderen.nl

Correctie

Bij het hoofdartikel van het
vorige nummer van het
ZeeheldenNieuws is de tekst
een co-productie van
Marcella Maltha en Wybe van de
Kuinder

ZeehelD
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Abdel Echaibi
TEKS EN FOTO MARJOLIJN PIJLS

Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen uit de buurt terecht bij het
Haags Hopje op het Jenny Plantsoen voor een groot aanbod van sport- en
spelmaterialen. Fietsen, springtouwen, een voetbal of een heuse skelter:
iedereen met een pasje kan gebruik maken van het speelgoed. De Haagse Hopjes zijn gevestigd op speelpleinen in vrijwel alle stadsdelen in de
gemeente Den Haag.
Abdel Echaibi, beheerder van het Haags
Hopje op het Jenny Plantsoen, vertelt dat
het idee is komen overwaaien uit Rotterdam. Samen met vier vrijwilligers zorgt hij
ervoor dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar
veilig buiten kunnen spelen. Inschrijven is
verplicht, maar het lidmaatschap is gratis.
Na inschrijving ontvangen kinderen een
pasje met hun naam, adresgegevens en
een pasfoto. Hiermee kunnen ze onbeperkt
speelgoed lenen bij een Haags Hopje naar
keuze. Kinderen boven de 12 jaar kunnen
op vertoon van hun legitimatie een voetbal
lenen om een balletje te trappen op het
veld.
Het is een gezellig drukke boel op het Jenny Plantsoen. De kleintjes rennen naar hun
favoriete speelgoed, terwijl de ouders bijkletsen op een bankje in de zon. Vooral de
skelter is populair! Maar het speelgoed
vooraf reserveren? “Nee”, lacht Abdel,
“Daar begin ik niet aan.”

In oktober 2002 werd het Haags Hopje op
het Jenny Plantsoen geopend en Abdel is er
vanaf het allereerste moment bij betrokken
geweest. Behalve de dagelijkse gang van
zaken, worden er ook twee of drie keer per
jaar activiteiten georganiseerd voor de hele
buurt. Een voetbaltoernooi, een luchtkussen, of een schaatsbaan: het is allemaal al
eens voorbijgekomen. De eerstvolgende
activiteit vindt plaats in de meivakantie,
maar wat het wordt? Dat is nog een verrassing.

Toezicht
Het Haags Hopje biedt een veilige speelomgeving voor de kinderen. Toezicht is een
belangrijk aspect voor de ouders. De kinderen worden in de gaten gehouden en als ze
onaardig tegen elkaar zijn, dan worden ze
daar op aangesproken. Net als in elke sociale omgeving, wordt schelden niet geaccepteerd. Als er toch gescholden wordt,

dan volgt er een straf met een periode zonder speelgoed tot gevolg. Dit komt echter
niet vaak voor. Abdel heeft een goed contact met de bewoners in de wijk: “Iedereen
is gelijk hier. Ik behandel alle kinderen alsof ze van mezelf zijn.” En zijn er toch problemen? Dan gaat Abdel het gesprek aan
met de ouders opdat het voor iedereen een
veilige en fijne speelomgeving blijft.

Speelgoed
Het Haags Hopje wordt door de gemeente
gesubsidieerd en het speelgoed wordt dan
ook door de gemeente geleverd. Het streven is om het speelgoed eens in de twee
jaar te vernieuwen. Soms gaat er tussendoor een fiets stuk, maar dat is geen probleem voor Abdel. Hij repareert zo veel
mogelijk zelf. “Maar als mensen uit de
buurt speelgoed willen doneren, dan mag
dat ook”, vertelt hij.

Toekomst
De komende jaren blijft hij vast nog wel
beheerder. Het contact met de buurtbewoners geeft hem energie en de kinderen
houden hem jong. Op straat wordt hij vaak
aangesproken en hij weet precies wat er in
de buurt speelt. “Je krijgt altijd kritiek,
maar dat moet je accepteren. Ik werk hier
graag en ik heb er zin in. Als het aan mij
ligt, dan blijf ik hier de komende jaren nog
wel!”.

Haags Hopje Jenny Plantsoen
Jenny Plantsoen, 2513 Den Haag
a.echaaibi@xtra.nl
Maandag t/m vrijdag: 15.00-20.00 uur
Woensdag: 13.30-20.00 uur
In de winter zijn er aangepaste openingstijden.
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STRAATVERHALEN
Verhalen liggen voor het oprapen, op
straat, om de hoek of aan je voeten.
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte
vertelling over een plek in de buurt.

Nog niet eens zo heel erg lang geleden hoorden de paleistuinen en de Koninklijke
Stallen bij het ZeeheldenKwartier. Maar om onnavolgbare redenen werd dat
van ons afgepakt en hoort het nu bij stadsdeel Centrum West. Het zal wel te
maken hebben met cijfers en statistieken, want er was niet zoveel groen in
stadsdeel Centrum West. Voor diezelfde cijfers heeft het ZeeheldenKwartier
er (waarschijnlijk) het Vredespaleis erbij gekregen. Want er wonen in ons
stadsdeel wel heel erg veel mensen op de hectare en op het terrein van het
Vredespaleis woont er vrijwel niemand op heel veel vierkante meters. Zo doe
je dat als je statistisch goede sier wilt maken. Maar eigenlijk ben ik alleen
maar heel erg benieuwd wat er zich afspeelt onder dat torentje, in dat koepeltje
van de in de 19e eeuw in eclectische stijl door H.P. Vogel ontworpen Koninklijke
Stallen.

Torentje

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

De ingang is op dit moment wegens verbouwing ingepakt, maar daarboven
speelt het zich af in mijn perceptie. De stallen zijn drie weken per jaar te
bezoeken, te weten op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur op
18 t/m 21 juli, 25 t/m 28 juli en 1 t/m 4 augustus. Een entreebewijs voor de
Koninklijke Stallen is te verkrijgen via een speciale website. Kijk voor meer
informatie over de openstelling en over de kaartverkoop op denhaag.com.
Maar of u dan ook toegelaten wordt in de koepel dat weet ik niet. Maar ik ben
er wel erg benieuwd naar. Dus als je het weet mail me dan op
wybezeeheldennieuws@gmail.com en schrijf me wat zich onder dat koepeltje
afspeelt.
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TEKST JOACHIM KOOT FOTO WYBE VAN DE KUINDER

IN DE KOMBUIS
De kombuis is een scheepskeuken. In deze rubriek maken
we een keuze uit de vele restaurants die het ZeeheldenKwartier
rijk is en beschrijven wij de passie van de koks.

Tom Janssen is al bijna anderhalf decennium een echte horecaman. Rond zijn
dertiende begon hij te werken voor een strandtent, en sindsdien heeft hij op vele
plekken in de bediening gewerkt. Maar er ontbrak iets. Tom vond dat hij daar zijn
gasten niet de aandacht kon geven die ze verdienden, en wilde toch ook graag
iets voor zichzelf beginnen. Sneller dan verwacht vond hij een geschikte plek: een
mooie ruimte op de hoek van de Veenkade en de Torenstraat. Op de grens van het
Zeeheldenkwartier, waar hij zelf ook woonachtig is. Begin december van afgelopen jaar begon hij daar z’n eigen restaurant. Met de toepasselijke naam Tommy’s
by Janssen.

NA AM G EVERS
VA N H E T Z E E H E L D E N K WA R T I E R

JACOB ROGGEVEEN
(1659 – 1729)

Mislukt, maar ook weer niet
DOOR RENÉ MORS

Het verhaal van Jacob Roggeveen begint bij zijn vader, Arent Roggeveen. Dat
was een niet onbemiddelde wiskundige en cartograaf met een grote interesse
voor aardrijkskunde en zeevaart. Samen met zijn zoon Jacob deed hij onderzoek
naar het onbekende Zuidland. In de 17e eeuw was men er namelijk van overtuigd dat voorbij het in 1606 door de Nederlander Willem Janszoon ontdekte
Australië, nog een groot land lag: het Terra australis incognita, ofwel het onbekende Zuidland. En het was de ambitie van Arent Roggeveen om dat Zuidland te
ontdekken en in kaart te brengen. In 1671 kreeg hij van de West-Indische Compagnie (WIC) daarvoor de vergunning. De oorlog van het Rampjaar (1672) gooide
echter roet in het eten en Arent kreeg de financiering van de reis niet rond. Hij
overleed in 1679 zonder zijn droom te hebben waargemaakt.
Zijn zoon Jacob ging na het overlijden van zijn vader in 1680 als administrateur
van de VOC naar Batavia. Hij bleef daar niet lang en keerde in 1683 weer terug
naar Middelburg. Hij ging studeren in Harderwijk en promoveerde in 1690 in de
rechten waarna hij zich vestigde als notaris in Middelburg.
In 1707 vertrok hij weer naar Batavia om daar Raadsheer van Justitie te worden.
In 1714 keerde hij weer terug naar Middelburg waar hij bevriend raakte met
Pontiaan van Hattem, een vrijzinnige dominee die bepleitte dat christenen zich
niet aan de aardse wetten hoefden te houden want ze leefden immers onder
hemelse genade. Jacob Roggeveen heeft in 1718 een pamflet van Van Hattem,
“Den Val van ‘s Werelts Afgod”, uitgegeven. Dat was natuurlijk tegen het zere
been van de stadsbestuurders want die vonden dat iedereen zich aan de aardse
wetten moest houden. Roggeveen werd daarop in 1719 uit Middelburg verbannen. Hij ging naar Arnemuiden waar hij nog meer werk van Van Hattem uitgaf.
En ook daar raakte hij in conflict met het plaatselijke bestuur.

Dat Tom, met onberispelijk overhemd, zijn gasten voorop stelt blijkt meteen.Tijdens ons gesprek blijft hij staan en houdt hij voortdurend de eetzaal in de smiezen. Uitgebreid excuseert-ie zich als hij tussendoor een gerecht moet opdienen
of z’n gasten nogmaals vraagt of alles naar wens is. Ik begrijp dat wel, hij staat
immers alleen in de bediening. Gekookt wordt er door de broers Teun en Thijs
Zuurveen. De eerste is de chef en een jeugdvriend van Tom. Ze kennen elkaar
al sinds groep 3, maar hebben na de middelbare school hun eigen weg gezocht.
Negen jaar later hebben ze elkaar weer gevonden, en het bleek direct weer dikke mik. Broertje Thijs studeert momenteel aan de hogere hotelschool en ondersteunt Teun in de keuken. Ze hebben duidelijk lol samen, maar koken vooral met
aandacht en enthousiasme. Op de kaart staan dan ook verrassende gerechten.
Teun zegt hierover: “Ik gebruik wat toegankelijkere ingrediënten, maar technieken die ik in de sterrenkeuken van Librije’s Zusje heb geleerd.” Hij laat me een
lepeltje proeven, en ik moet beamen dat het uitstekend smaakt.
Dit alles zorgt ervoor dat Tommy’s een gezellig restaurant is met een huiselijke
sfeer. Tom wil dat gasten de tijd vergeten en gewoon genieten van het eten en
de prettige service. En het lijkt aan te slaan, want in de weekends zit Tommy’s
stampvol en ook op een doordeweekse avond trekt het gasten. Daar zijn Tom
en Teun trots op, zeker gezien het feit dat het restaurant nog geen vijf maanden
open is. Want hard werken, heerlijk koken en uitstekende service bieden is wat
ze het liefste doen. En dat voor een heel redelijke prijs, want voor €25 eet je een
vegetarisch 3-gangenmenu. De vlees- of viseter is €29 kwijt. À la carte bestellen
kan natuurlijk ook.
Wil je dus lekker dineren of lunchen, met toegankelijke gerechten die bedacht zijn
door een kok die het klappen van de zweep van sterrenrestaurants kent? Ga dan
vooral eens langs bij Tommy’s en laat je goed verzorgen door gastheer Tom. Open
op woensdag tot en met zondag vanaf 12 uur, en te vinden op de Veenkade 19.

Tommy’s by Janssen
Vlees, Vis en Vegetarisch
Veenkade 19
2513 EG Den Haag
Dagelijks geopend van 12.00 – 22.30
Dinsdag gesloten
www.tommysbyjanssen.nl

Misschien heeft zijn wrijving met het gezag daartoe bijgedragen, maar hij
besloot zijn vaders plan uit te voeren en in 1721 vertrok hij met 3 schepen en 224
manschappen op zoek naar het Zuidland. Via Brazilië ging hij naar Kaap Hoorn
en vandaar naar het noordwesten. Op eerste paasdag 1722 ontdekte hij een
eiland dat hij Paasch-Eyland noemde en dat in de westerse wereld altijd zo is
blijven heten. Bij het aan land gaan werden Roggeveen’s mensen zo enthousiast
onthaald dat velen van hen dachten dat ze werden bedreigd. Tegen de uitdrukkelijke orders van Roggeveen in werd er toch geschoten wat het leven van 10
Paaseilanders heeft gekost. Na het Paaseiland heeft hij nog 6 andere, minder
bekende eilanden in de Stille Zuidzee ontdekt.
Inmiddels werd het hem duidelijk dat hij Zuidland niet zou gaan vinden. De
voorraden raakten op en vele manschappen werden het slachtoffer van scheurbuik. Hij besloot daarop om naar de dichtst bijzijnde bewoonde wereld, Batavia,
te gaan. Batavia was echter VOC-gebied waar WIC-schepen niet mochten
komen. De schepen van Roggeveen werden daarom met lading en al door de
gouverneur-generaal in beslag genomen. In 1723 keerde Roggeveen terug in
Middelburg, teleurgesteld door het mislukken van zijn reis, het verlies van meer
dan de helft van zijn bemanning en het verlies van zijn schepen.
De juridische strijd met de VOC over vergoeding van de schade van de in beslag
genomen schepen en goederen heeft tot 1725 geduurd. De VOC heeft uiteindelijk
een schadevergoeding betaald van 120.000 gulden ( = ruim 1 miljoen euro nu).
Jacob Roggeveen die twee keer getrouwd is geweest en even zo vaak weduwnaar geworden, overleed kinderloos op 31 januari 1729 en ligt begraven in de
Nieuwe Kerk van Middelburg.

Gastheer Tom Janssen
Chef-kok en kok Teun en Thijs Zuurveen
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Volhoudbare Zeehelden

VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK WORDEN DE ACTIVITEITEN BESPROKEN VAN DE WERKGROEP ‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ DIE
STREEFT NAAR EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING.
Heb jij ze wel eens gezien, de minibiebs in
het ZeeheldenKwartier? Er staan een paar
prachtige exemplaren in onze buurt. Zo’n
klein kastje waarin je boeken kunt meenemen, ruilen of achterlaten. Met elkaar
en voor elkaar. Zo maar, voor niks. En het
maakt niet uit of je één keer iets meeneemt of elke keer even snuffelt of er iets
nieuws voor je bij zit.
Ook boeken kun je makkelijk hergebruiken.
Misschien heb je een roman cadeau gekregen en heb je die inmiddels uit. Misschien
is je stijl in je huis veranderd en wil je alleen

nog bepaalde boeken. Misschien heb je
kinderen en zijn ze bepaalde boeken ontgroeid. Of heb je lettervreters in huis die
alweer toe zijn aan nieuwe boeken. Of misschien zoek je gewoon een bijzonder boek
als cadeau. Er zijn zoveel redenen waarom
jij een boek niet meer wilt of nodig hebt,
maar waar je een ander een groot plezier
mee kunt doet. En dat is zo leuk aan een
mini-bieb. Geven, nemen en vooral delen.
Je kunt er juweeltjes tussen vinden. Soms
zijn het zelfs spiksplinternieuwe boeken.
Er zijn minibiebs waarin kinderzwerfboe-

HUGO DE GROOTSTRAAT

ken zitten, zodat je met de code kunt zien
waar het boek vandaan komt en waar jij
het weer achter laat. Want dan kan ook
in een andere mini-bieb zijn. Er zijn zelfs
minibiebs waar je cd’s en soms zelfs dvd’s
kunt vinden. Of nog veel groter, een heuse
weggeefwinkel in de gymzaal van Lekker
Nassuh, Witte de Withstraat nummer 127
waar je naast boeken ook kleding, klein
huisraad, spellen, enzovoort gratis kunt
meenemen of ruilen.

beeld in de Hugo de Grootstraat, Crispijnstraat, Piet Heinplein, ‘t Welpje of de Zeeheldentuin. En misschien word je wel zó
enthousiast dat je zelf zo’n minibieb wilt
neerzetten en beheren, want ook dat kan.
Op www.minibieb.nl vind je meer informatie, waaronder een gratis bouwtekening.
Laat het ons gerust weten als je een nieuw
exemplaar ontdekt of neergezet hebt.

Nieuwsgierig? Ga eens op onderzoek uit
naar de boeken in de mini-biebs. Bijvoor-

CRISPIJNSTRAAT

HUGO DE GROOTSTRAAT

PIET HEINPLEIN

Open Ateliers Duinoord 2018

NIEUW

WWW.OPENATELIERSDUINOORD.NL

Zaterdag 26 en zondag 27 mei openen 42 kunstenaars uit Duinoord en
omringende wijken hun deuren voor
het publiek. In de ateliers is werk
te zien en te koop van onder meer
beeldhouwers, keramisten, schilders, tekenaars, sieradenmakers en
een glasbewerker. Een geweldige
gelegenheid om een eigen kunstcollectie te starten of uit te breiden.
FEESTELIJKE AFSLUITING
Voor wie zelf zijn creativiteit wil ontdekken
is er dit jaar de gelegenheid om op zaterdag
2 juni bij verschillende kunstenaars, workshops en demonstraties bij te wonen. Aanmelden hiervoor kan via de website:
www.openateliersduinoord.nl
Het resultaat van de workshops is vanaf
17:00 uur te zien op het Sweelinckplein
waar tegelijkertijd een feestelijke afsluiting
van alle activiteiten plaats vindt. Rond
20:00 is het feest afgelopen.
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NAMEN DEELNEMERS
Koenders
Paul van Laere
Trudie Wals
Martin Koole
Loek Bos
Leidy van Leeuwen
Naomi Hirschfeld
Carlein van der Beek
Carole Swarthof
René Haakman
Stijn Smissaert
Truus Groen
Anne Marie van Dijk
Yvonne Boef-van Dijk
Will Leonard
Janine van Herwaarden
Mariëtte van Soesbergen
Juul Maas
Cora den Boer
Catherine Pineau
Christiaan de Roo
Clary Klomp
Adoráble ART+DESIGN
Maud Ramaekers
Olga van Buul
Sandra de Haas
Antonia Groeneveld
Patricia Elsakkers
Ingrid Berger
Annemiek Treep
Corinne de Vries
Marcello's Art Factory and Rock Gallery
Clemens Zalm
Rineke Kop
Miriam L'Herminez
Anneke Zwolsman-Westing
Paul van der Donk
Alice Bakker
Loes Schepens
Willem Moerenhout
André van Lier
Nicky Konings
Martine Knoppert
Ingrid La Haye

ATELIERADRES
2e Schuytstraat 164
Laan van Meerdervoort 189b
Conradkade 99-woonark
Obrechtstraat 318
2e Schuytstraat 212
2e Schuytstraat 115A
Sweelinckplein 42
Sweelinckplein 42
Sweelinckplein 49
Sweelinckplein 34
2e van Blankenburgstraat 88
Danckertstraat 33
Nicolaistraat 79
Nicolaistraat 79
Lubeckstraat 121
Stadhouderslaan 9, unit 2
Stadhouderslaan 9, unit 37
Jacob de Graefflaan 13
van Blankenburgstraat 77a
van Blankenburgstraat 77a
van Blankenburgstraat 77a
Van Blankenburgstraat 70
Banstraat 9
1e Sweelinckstraat 27
1e Sweelinckstraat 27
Tasmanstraat 151
Tasmanstraat 143
Obrechtstraat 4
Obrechtstraat 68
Tasmanstraat 59
Tasmanstraat 59
Koningin Emmakade 148
van Merlenstraat 67a
van Merlenstraat 67a
van Merlenstraat 67b
van Merlenstraat 67g
Weimarstraat 24a
Weimarstraat 51
Weimarstraat 56
Thomsonlaan 33
Berkstraat 2
Ieplaan 79
Voltastraat 34
Voltastraat 34

DISCIPLINE
overzichtstentoonstelling
beeldhouwen
grafiek/fotografie/schilderen
schilderen/tekenen
beeldhouwen/schilderen
tekenen/schilderen/ruimtelijk werk
keramiek
mixed media
beeldhouwen
schilderen/tekenen
schilderen
schilderen
schilderen
sieraden
assemblage
schilderen/ mixed media
mixed media
keramiek
schilderen
keramiek
fotografie
schilderen
galerie
schilderen
schilderen
keramiek/schilderen/tekenen
beeldhouwen/schilderen
beeldhouwen
tekenen
schilderen
schilderen
tekeningen, prints, schilderijen
mixed media/fotografie
schilderen
textile/mixed media
viltwerk
schilderen
beeldhouwen
papierkunst
schilderen
beeldhouwen
keramiek
glas
sieraden/zilver/glas

EIGEN SITE
www.koenders.nu
www.paulvanlaere.com
www.trudiewals.nl
www.martinkoole.nl
www.loekbos.nl
www.leidyvanleeuwen.nl
www.hirschfeld.exto.nl
www.caroleswarthof.exto.nl
www.renehaakkman.nl
www.stijn-smissaert.nl
www.truusgroen.nl
www.schilderijenannemarievandijk.nl
www.yoshezilver.nl
www.wsleonard.com
www.springbird.nl
www.instagram.com/mariettevansoesbergen
www.coradenboer.nl
www.pineau.exto.nl
www.christiaanderoo.com
www.claryklomp.vpweb.nl
www.adorable.nl
www.facebook.com/maudramaekers.art
www.olgavanbuul.nl
www.antoniagroeneveld.nl
www.patricia-art.nl
www.ingridberger.nl
www.corinnedevries.nl
www.marcellos.nl
www.clemenszalm.nl
www.rinekekop.nl
www.lherminez.com
www.viltflexplek.nl
www.paulvanderdonk.com
www.alicewbakker.nl
www.loesschepens.nl
www.haagsekunstenaars.nl
www.andrevanlier.com
www.nickykonings.nl
www.martineknoppert.nl
www.lahayejewelry.nl

ZEEHELDENNIEUWS

Omgevingswet voor dummies

1940 – 45
Op weg naar

Bevrijding

DE EERSTE EDITIE VAN ‘KUNSTEN IN DE KAMER’
HEEFT ALS THEMA ‘DE TWEEDE WERELDOORLOG’
IN DEN HAAG. SAMENSTELLERS ZIJN GEÏNSPIREERD DOOR HET BOEK ONDERDUIKADRES VAN
SPEIJKSTRAAT VAN FRED ZORN. OP 3 MEI VOERT
EEN GIDS U LANGS, IN EN DOOR VERSCHILLENDE
HUIZEN. AAN DE HAND VAN THEATER, MUZIEK,
POËZIE EN BEELDENDE KUNST LATEN ZIJ U DE
GESCHIEDENIS ERVAREN.

3 mei 2018
12:00-17:00

LOCATIE: ZeeheldenKwartier
De eerste route start om 12.00 uur en vervolgens ieder
uur. De laatste route start om 16.00 uur.
RESERVEREN: www.kunstindekamer.nl
INFORMATIE EN CONTACT: info@kunstindekamer.nl
De poster is ontworpen door Eva Straver, illustrator van
het ZeeheldenNieuws 2017

Ruim 9000 Airbnb-overnachtingen in het ZeeheldenKwartier

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH

Het Zeeheldenkwartier telde vorig jaar 9.200
overnachtingen via Airbnb. Het aantal overnachtingen via deze verhuursite groeide voor geheel
Den Haag met 46% ten opzichte van 2016 naar
184.000. Dit blijkt uit onderzoek van Colliers
International en Hotelschool The Hague.
Volgens het onderzoek wordt 37% van het aanbod te huur
aangeboden door personen die meerdere accommodaties
verhuren. Sommige verhuurders bieden zelfs meer dan tien
accommodaties aan of laten in hun profiel weten zelf in een
andere stad te wonen. Dit zou kunnen wijzen op commerciële verhuur. Hoe groot het aandeel van de commerciële
verhuur is, is niet onderzocht. Structurele en commerciële
'vakantieverhuur' is volgens de gemeentelijke regels niet
toegestaan.
Op vragen hierover van het Zeeheldennieuws laat de
gemeente weten dat niet alles op Airbnb vakantieverhuur
hoeft te zijn. "Op Airbnb worden ook accommodaties aan-

geboden waarin logies is toegestaan, zoals hotels, hostels
en bed & breakfasts."

Geen extra regels
Er gelden specifieke regels voor vakantieverhuur. De
belangrijkste zijn dat alleen de hoofdbewoner het woonverblijf mag verhuren, dat het niet structureel en bedrijfsmatig gebeurt en dat de eventuele vereniging van eigenaren of verhuurder ermee instemt. De gemeente zegt goed
met de regels uit de voeten te kunnen om te controleren op
illegale verhuur. Een speciale pilot hiervoor laat volgens de
gemeente zien dat "actieve opsporing" effectief is. De pilot
wordt dan ook doorgezet.
Er komen geen extra regels voor verhuur via Airbnb zoals
dat in de andere drie grote steden wel gebeurt. In een brief
aan de gemeenteraad schreef het gemeentebestuur
onlangs dat er over het algemeen weinig overlast door
vakantieverhuur wordt ervaren. "In Den Haag leidt toeristische verhuur tot op heden niet tot Amsterdamse taferelen.

Het aantal overnachtingen groeit weliswaar, maar het
aantal overlastmeldingen neemt niet noemenswaardig toe
en is zeer gering."
Vanaf april 2017 worden meldingen van woonoverlast door
vakantieverhuur apart geregistreerd. In de laatste negen
maanden van vorig jaar zijn in die categorie zeventien meldingen binnengekomen.
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Bewonersbrief

OPROEP NIEUWE LOCATIE
Mijn naam is Thea van Loon en ik ben al jarenlang bezig met kunst en cultuur.
Mijn vak is modeontwerpen en ik ben liefhebber van kunst, theater en muziek.
In 1990 ben ik samen met mijn toenmalige echtgenoot Richard Kolle de
Regentenkamer begonnen in het pand dat mij werd aangeboden voor mijn werk. De
Regentenkamer ontleent de naam aan dit eerste mooie pand in het Hofje van
Nieuwkoop bij het Westeinde ziekenhuis.
Naast de modemanifestaties die ik met verschillende ontwerpers organiseerde, zijn
we ook kunstexposities en concerten gaan organiseren. Op deze schitterende locatie
is mijn liefde voor kunst, muziek en het organiseren van culturele activiteiten steeds
verder
gegroeid.
Samen met veel enthousiaste vrijwilligers, inmiddels zo’n 30, hebben we al die jaren
veel moois gebracht. En het was altijd avontuurlijk met steeds frisse ideeën en altijd
te weinig middelen.
Maar ieder jaar weer is het gelukt een mooi programma te brengen – ook dankzij
bijvoorbeeld een beneﬁet voorstelling van Prinses Christina met Ariane Karres.
Wij konden ook rekenen op de steun van Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Hans
Dijkstal en andere prominenten. En niet te vergeten Frans Elsen, die in de beginjaren
de jazzsessies is gestart.
Dat alles is uitgegroeid tot wat de Regentenkamer nu is – een bekend instituut voor
jazz waar veel vriendschappen en talenten uit zijn voortgekomen. Nog altijd met veel
bekende namen die steeds terugkeren o.a. Ack van Rooijen, Ben van den Dungen,
Michael Varekamp en vele anderen.
Door iedere week weer een sterk en veelzijdig programma neer te zetten met jamsessies, amateur en professionele muzikanten, oud en jong, jazz, klassiek, theater,
exposities, latin, gypsy en crossover is er voor de bezoekers, liefhebbers en
muzikanten een stevige basis. Een broedplaats pur sang, die hard nodig blijft voor
beginnende muzikanten en kunstenaars.
Wij willen natuurlijk verder!
Het huidige pand waarin de Regentenkamer is gevestigd staat op het punt om
gesloopt te worden.
Het doel van deze brief is om nogmaals de aandacht te vestigen op het feit dat ik
nog steeds op zoek ben naar een nieuwe locatie.
Ondanks de nodige toezeggingen van organisaties, politieke partijen en de gemeente
is er nog geen geschikte oplossing – het is vijf voor twaalf.
Na 28 jaar mij sterk gemaakt te hebben voor kunst en cultuur en na vele verhuizingen
binnen Den Haag heb ik er alle vertrouwen in dat er voor mij (Thea van Loon) weer
een mooie plek te vinden is en ik vraag u daarbij te helpen.
In spannende afwachting,
Thea van Loon en haar vrijwilligersteam

info@regentenkamer.nl

"

www.regentenkamer.nl

L CAL HER ES

SERIE PORTRETTEN VAN LOKALE ONDERNEMERS DIE NAAST HUN
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN OOK OP EEN ANDERE MANIER EEN WAARDEVOLLE
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BUURT.

Edwin Pelser
TEKST & FOTO MARCELLA MALTHA

In 2014 was de eerste editie van dit festival direct al een succes vertelt Edwin Pelser, eigenaar van de gelijknamige zaak
in de Piet Heinstraat 123. Edwin Pelser, Susanne Kennedy en
Mei-LanTjoa, waren de initiatiefnemers en vormgevers van het
festival in 2014, in en om het ZeeheldenKwartier.
Met partners als het woonblad Eigen Huis
& Interieur, Stroom en de sterke opzet van
het plan vonden zij bij de gemeente Den
Haag, maar ook bij andere sponsoren,
financiële steun. Omdat Den Haag niet
bekend stond als designstad, wilden zij
het festival organiseren om design dichterbij te brengen. 50 locaties in het ZeeheldenKwartier herbergden in drie festivaldagen de designers en hun producten,
en er werd goed aan de weg getimmerd.
Leegstand kon gebruikt worden om
bekende en jonge, net afgestudeerde ontwerpers hun nieuwe designproducten te
laten tonen en het verhaal erachter te vertellen. Een verhaal dat blijft hangen en dat
het waard is om door te vertellen. Helemaal als een designproduct wordt gekocht
en mee naar huis gaat. Het accent ligt bij
het interieur, in de ruimste zin.
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Het festival was direct een schot in de
roos en heeft haar vaste plek in de activiteiten van het ZeeheldenKwartier gekregen. De geldschieters waren zeer tevreden en de volgende edities waren
daarmee gewaarborgd. Het festival heeft
het ZeeheldenKwartier als het Designkwartier van Den Haag op de nationale
en ook internationale kaart gezet voor
liefhebbers van design. Meer designwinkels hebben zich gevestigd, waardoor de
leegstand is afgenomen. Het ZeeheldenKwartier heeft daardoor ook buiten het
festival grote bekendheid gekregen voor
bezoekers aan Den Haag, om designwinkels te bezoeken en te genieten van de
leuke terrassen en hotels.
Nu, kort voor de vijfde en lustrumeditie,
vertelt Edwin over de doelstelling om elk
festival weer echt vernieuwend te maken.

EDWIN PELSER
PIET HEINSTRAAT 123

Naast de kern van deelnemers in de winkelstraten van het ZeeheldenKwartier
worden nieuwe en verrassende locaties
gezocht. Bezoekers aan de meubelbeurs
van Milaan, weten dat de Via Tortona in
de industriële wijken een spannende toevoeging is.
Er wordt out of the box gedacht en
gewerkt en zo ontstaat de nieuwe
avant-garde op designgebied. Dit jaar
wordt samengewerkt met organisatiebureau Creative Studio Unobvious. Buurtbewoner Mary Hessing, voormalig hoofdredacteur van Eigen Huis & Interieur, heeft
inmiddels haar eigen magazine Woth en
is hiermee opnieuw mediapartner. Uiteraard is haar huis weer een van de locaties
en is zij dit jaar voor het eerst onderdeel
van het bestuur van Designkwartier. Dit
jaar maakt het Designkwartier een uitstapje naar het Energiekwartier, met als

hoogtepunt het gebruik van het interieur
van de Elektriciteitscentrale. Daar is een
geluidsinstallatie van Jelle Mastenbroek
te ervaren. De openingstijden daar zijn
van 14.00 tot 20.00 uur. De kern is en
blijft het ZeeheldenKwartier, waar vanaf
11.00 uur de deuren open gaan. Met ook
mooie locaties zoals de Prins Hendrikstraat 39, de afdeling archeologie van de
gemeente Den Haag.
Nieuw zijn dit jaar themapresentaties. Op
het Prins Hendrikplein komen zeecontainers te staan rond het thema ‘Feest aan
Zee’, gevuld met design geïnspireerd door
de zee. Ook Quartair aan de Toussaintkade doet weer mee, met het thema: ‘Heet
uit Milaan’, en het thema ‘Social Design’
is verspreid door de wijk.
Voor meer informatie en het hele programma: www.festivaldesignkwartier.
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Hoe voorkom je
brand?
BRANDWEER HAAGLANDEN RIJDT ROND MET TIPS OP BRANDWEERVOERTUIGEN
TIPS VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND - GEBASEERD OP DE MEEST
VOORKOMENDE BRANDOORZAKEN - KOM JE VANAF NU OVERAL IN HAAGLANDEN TEGEN. TIEN NIEUWE POSTERS SIEREN DE BRANDWEERAUTO’S
VAN BRANDWEER HAAGLANDEN, ZODAT ZE TE ZIEN ZIJN IN DE HELE REGIO.
BRANDWEER HAAGLANDEN VERWACHT MET DEZE KORTE, RONDRIJDENDE
BOODSCHAPPEN VEEL INWONERS IN DE REGIO TE BEREIKEN.
Onderwerpen
Voorkom schoorsteenbrand - Veeg de schoorsteen!
Voorkom brand door overbelasting - Let op het aantal watt op de stekkerdoos!
Voorkom vlam in de pan – Vlam in de pan, deksel erop!
Voorkom brand tijdens het opladen – Batterijen kunnen spontaan gaan branden!
Voorkom koolmonoxidevergiftiging (CO) – Onderhoud je apparaten!
Voorkom brand in de wasdroger – Maak de filters schoon!
Rookmelders redden levens – Test je rookmelder!
Weet bij brand hoe je het huis uitkomt – Maak een vluchtplan!
Gebruik de woningcheck app – Check! Woon jij brandveilig!
Bij brand telt elke seconde – Geef brandweerauto`s ruimte!

Wat is de oorzaak van de brand?
De oorzaken van gebouwbranden in Haaglanden zijn divers. Ze zijn ook niet altijd
bekend, omdat de brandweer niet alle
branden onderzoekt. Onderzoek naar oorzaken levert onderstaande top 5 op, die we
gebruiken in voorlichting.

Top 5 brandoorzaken
1
2
3
4
5

defect in apparaat
brandstichting
slecht onderhoud/vervuiling
vlam in de pan
roken

Veruit de meeste branden ontstaan door
een ‘defect elektrisch apparaat’. In toene-

mende mate ontstaat brand door apparaten met batterijen of accu’s die worden
opgeladen zonder toeziend oog of door
opladers die na laden in het stopcontact
blijven zitten. Brand door brandstichting
staat op een tweede plaats. De derde plek
is voor slecht onderhoud en vervuiling
van schoorsteen, wasdrogers, cv-ketel en
afzuigkap. ‘Vlam in de pan’ spreekt voor
zich. Overbelasting van elektra, brand tijdens klussen of werkzaamheden en door
spelen met vuur halen de top 5 niet, maar
komen ook vaak voor.
Meer informatie? Op www.brandweer.nl/
haaglanden is meer informatie te vinden
over het voorkomen van brand.

Foutje. Bedankt!
DOOR HENK BOENDERS

Zoals de regelmatige lezer van het
Zeeheldennieuws al weet, zijn er
verbouwplannen voor de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat.
Door een bouwaanvraag elders in de stad
kwam de gemeente er achter dat er een
formeel hiaat zat bij het verlengen van de
beoordelingstijd voor de aanvraag. Die verlenging was daardoor niet rechtsgeldig.
De gemeente is wettelijk verplicht binnen
een bepaalde tijd te beslissen of zij wel of
geen vergunning afgeeft. Overschrijdt ze
die termijn, dan wordt automatisch een
vergunning verleend. Dat heet dan dat de
vergunning van rechtswege verleend is.
Dat is hier dus het geval.
Maar… Dat betekent niet dat er dan
gebouwd kan gaan worden volgens het
ingediende plan. Normaal gesproken staan
er in een verleende vergunning bepaalde
voorschriften en is de aanvraag getoetst
door de welstandscommissie. Maar het kan
zijn dat dit allemaal niet het geval is bij een
van rechtswege verleende vergunning.
Het bijzondere bij een dergelijke vergunning is dat daar wettelijk helemaal niet

meer aan gesleuteld mag worden. Dan is
het vaak wenselijk dat die vergunningverlening wordt herroepen. Je wilt toch bijvoorbeeld niet dat er iets gebouwd wordt
wat bij een volledige procedure zou zijn
afgeschoten door de welstands- en monumentencommissie, of in strijd is met het
bestemmingsplan.
De Groene Eland heeft bezwaar gemaakt
tegen die van rechtswege verleende vergunning op grond van het feit dat het
bouwplan niet voldoet aan de redelijke
eisen van welstand. Ook de gemeente zelf
zag in dat op grond daarvan de vergunningverlening moest worden herroepen. Zo
is geschied en de bouwvergunning is van
de baan.
Dat wil niet zeggen dat daarmee de kous af
is. De projectontwikkelaar kan het plan
weer indienen en de gemeente zal daar
dan opnieuw naar kijken. Maar wel met de
op dát moment geldende beleidsnota’s,
wetgeving en voorschriften zoals de nieuwe welstandsnota.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Klimaatneutraal in 2040
DOOR LUC BROCKEN TEAMMANAGER STADSDEEL CENTRUM

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
Dit doet de gemeente onder anderen door onderzoek, overleg met marktpartijen over de aanleg van infrastructuur en overleg met het rijk over
financiële middelen. De gemeente gaat bewoners en ondernemers hierbij
intensief betrekken en samen met duurzame wijkinitiatieven optrekken.
Dit proces is net begonnen, daardoor is het nog niet op wijkniveau bekend
wat de oplossingen zijn om een hele wijk aardgasvrij te maken. Dit geldt
ook voor het Zeeheldenkwartier.
Dit wil niet zeggen dat u niets kan doen.
Voor alle alternatieven is het namelijk
belangrijk dat u energie bespaart. Dit kan
door dak-, vloer-, wand- en raamisolatie
(HR++/ hoogrendementsglas).
Daarnaast kunt u uw installaties verbeteren dan wel vervangen. Verbetering of
vervanging van de installaties hangt af van
de huidige installaties en hoe goed uw
woning geïsoleerd is.
Als de woning heel goed geïsoleerd is, kunt
u bijvoorbeeld een warmtepomp nemen. Bij
een minder goed geïsoleerde woning kunt
u denken aan een hybride warmtepomp.
De gemeente ondersteunt u bij het nemen
van maatregelen via het ‘Hou van je huis’

programma. Kijk hiervoor op:
www.denhaag.nl/houvanjehuis of kom
langs bij onze pop-up store aan de Goudsbloemlaan (woensdag t/m vrijdag 13.00 –
17.00 uur) waar u de installaties kunt
bekijken.

Overige interessante websites:
Kijk hier of er subsidie is:
www.energiesubsidiewijzer.nl
Kijk hier voor een heldere uitleg van technieken:
www.milieucentraal.nl
Kijk hier voor aanbiedingen en een bedrijf
bij u in de buurt:
www.woonwijzerwinkel.nl

Uitkomsten inloopavond:
parkeerdruk, overlast
van fietsen en veiligheid
belangrijkste knelpunten
Denk mee over leefbaarheid en veiligheid in het Zeeheldenkwartier. Met die
oproep heeft bewonersorganisatie De
Groene Eland aan de bewoners van de
wijk gevraagd problemen te benoemen.
En om zelf met ideeën te komen over hoe
deze kunnen worden opgelost. Tijdens een
inloopavond op 30 januari jl. maakten circa
60 wijkbewoners gebruik van deze mogelijkheid. Hierbij ging het onder meer over
de volgende thema’s:
•• Het groen in de wijk
•• Verbeteringen in de openbare ruimte
•• Veiligheid
•• Verminderen van de parkeerdruk van
auto's en fietsen
•• Openbaar vervoer
Bij De Heldendaad (in 2017) ging het over
bewonersinitiatieven waaraan wijkbewoners zélf een bijdrage kunnen leveren. Ze
konden voorstellen indienen die ze zelf
konden uitvoeren (en waar ze geld voor
kregen). Uit de inzendingen bleek echter dat de bewoners ook veel problemen
aandroegen die ze niet zelf kunnen oplossen, omdat andere partijen, zoals de HTM
maar vooral het gemeentebestuur, hierover beslissen. Om die reden kregen de
bewoners tijdens de inloopbijeenkomst
in januari de ruimte om deze knelpunten
(nogmaals) te benoemen, als vervolg op de
Heldendaad.
Want, ook al is het aan de gemeente om
beleid te maken en plannen uit te voeren,

een gemeente die zegt burgerparticipatie
hoog in het vaandel te hebben en burgers
serieus te nemen, zal blij (moeten) zijn
met deze inbreng. De wijkbewoners hebben immers zelf praktische suggesties als
‘ervaringsdeskundige”, omdat zij in de wijk
wonen, winkelen, wandelen, parkeren enz.

Conclusie
Bewonersorganisatie De Groene Eland
heeft een inventarisatie gemaakt van de
knelpunten die het meest genoemd zijn en
de oplossingen die hiervoor zijn bedacht.
De volledige lijst is te vinden op de website www.zeeheldennieuws.nl. Bij thema
Verkeer zijn “Parkeerdruk” en “Veiligheid
voor fietsers in de Zoutmanstraat” de
meest genoemde problemen. Bij thema
Leefbaarheid de “Overlast van geparkeerde fietsen” en “Mogelijkheden voor recyclen.”

Hoe verder?
De inventarisatie wordt na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden aan de
nieuwe wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte.
Daarnaast bepalen deze onderwerpen de
agenda voor van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van De Groene Eland.
Deze werkgroep heeft regelmatig contact
met vertegenwoordigers van de gemeente
en de politie. Deze waren ook uitgenodigd
voor de inloopbijeenkomst, maar helaas
niet aanwezig.
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Verkiezingsuitslagen
Zeeheldenkwartier
PARTIJ

STEMMEN

PERCENTAGE

1. D66

839

17,3%

2. GROENLINKS

824

17%

3. VVD

678

14%

4. Haagse Stadspartij

659

13,6%

5. Partij voor de Dieren

391

8,1%

6. Groep de Mos / Hart voor Den Haag

362

7,5%

7. PvdA

330

6,8%

8. CDA

181

3,7%

9. SP

134

2,8%

128

2,6%

11. 50PLUS

75

1,5%

12. ChristenUnie SGP

71

1,5%

13. NIDA

52

1,1%

14. Islam Democraten

37

0,8%

15. Partij van de Eenheid

28

0,6%

16. Dynamo Den Haag

19

0,4%

17. Haagse Toekomst

14

0,3%

18. Samen070

13

0,3%

19. 14

8

0,2%

20. Bond voor Studenten Actie

6

0,1%

10. PVV

•Aantal kiesgerechtigden:
•Aantal opgekomen kiezers:
•Aantal ongeldige stemmen:
•Aantal blanco stemmen:
•Opkomstpercentage:

8.772
4.895
27
19
55,8%

Dit rapport toont het aantal gelabelde fietsen per overtreding soort.

Aankondiging Weesfiets 28 dagen (paars)
Attentie (geel)
Besluit Weesfiets 28 dagen (paars)
Besluit Weesfiets 28 dagen (paars)
Verwijderde fietsen
Waarschuwing (rood)

Aantal
1001
23
608
208
568
2

GELABELDE EN VERWIJDERDE FIETSEN IN ZEEHELDENKWARTIER IN PERIODE 01-02-2018 EN 03-04-2018

ADVERTEREN in
deze krant?

Lieve Kitty
OP REIS DOOR DE DEELECONOMIE

Deeleconomie, wat is dat? Het woord zegt het eigenlijk al. We
delen diensten en spullen met elkaar. Een sociaaleconomisch
systeem waarbij collectief consumeren en delen centraal staan.
Dit kan ter plekke in het ZeeheldenKwartier. Hieronder beschrijf
ik graag mijn reis door de deeleconomie.
Slaapplaats delen op couchsurf.com
Misschien heb je wel eens gehoord van couchsurfing. Dit is een manier van
delen waarbij je gemeenschappelijke interesses deelt, je ervaringen deelt
en je bij een compleet vreemde op de bank of als je mazzel hebt in een
logeerkamertje slaapt.
De eerste keer dat ik dit deed, was in Frankrijk. Ik deed toen net mijn opleiding als Shiatsu-therapeute en had een verzoek tot uitwisseling gekregen
van een dame die voetreflextherapie aan het studeren was. Ik werd verwend
met een voetmassage in Parc Clémenceau, omdat zij daar een rustig plekje
wist te vinden bij een lavendelveldje. We kwamen er in het park achter dat
we nog meer gedeelde interesses hadden. Zo kookten we samen diezelfde
avond nog een heerlijke maaltijd van wild groen dat we onderweg naar huis
hadden geplukt. Na een goed glas Franse wijn, sliep ik in een fantastische
logeerkamer midden in het centrum van Montpellier.
Een leuke manier om mensen te leren kennen en goedkoop te reizen. Via
een profiel op de webpagina kun je je interesses al delen, contact met elkaar
maken en elkaar ook aanbevelen aan andere reizigers.

Rapport: Gelabelde fietsen per overtreding
Overtreding

KITTY WEET RAAD MET SLIMME TIPS VOOR DAGELIJKSE DUURZAAMHEID

Ben je niet in staat om op reis te gaan, haal de reis dan naar binnen. Door
je logeerkamer open te stellen voor reizigers met hun verhalen, kun je ook
weer even dromen en het gevoel krijgen dat je zelf op reis bent. Wat ook
leuk is aan deze community is dat er vele lokale couchsurf-groepen zijn die
maandelijks of soms wekelijks een bijeenkomst organiseren waar reizigers
elkaar ontmoeten.

Timebank.cc
Op reis wil je ook graag wat eten meenemen, maar je wilt natuurlijk wel iets
gezonds.
Met timebank.cc, een alternatief voor geld, kun je werkelijk van alles delen.
Maar daar moet je wel eerst een ‘bankaccount’ openen en zelf iets gedaan
hebben voordat je kunt ‘betalen’. Dus voor je op reis gaat, meld je je aan
en zorg je dat je iets leuks hebt gedaan waar je Timebank-uren voor hebt
gekregen. Dit kan tuinieren zijn, maar ook het opzetten van een administratiesysteem voor iemand die daar hulp bij nodig heeft. Je kunt je eigen kwaliteiten hier op aanbieden, wat deze ook mogen zijn. We hebben allemaal wel
iets dat we nodig hebben of willen. Deze uren kun je dan inwisselen voor een
heerlijke veganistische maaltijd die aangeboden wordt via Timebank, of een
pakket groente en een brood bij Lekker Nassuh.
Ga je een weekendje weg en laat je een huisdier achter dan kun je ook via
Timebank iemand vinden die jouw hond uitlaat of je poes te eten geeft. Er
zijn vele alternatieve manieren van bankieren tegenwoordig, maar Timebank is toch wel de meest sociale, verbindende en leukste bank van allemaal!
Wil je ook iets delen over delen in de wijk of reageren?
Mail dan naar Kitty@denhaagintransitie.org

Stuur een bericht naar:
info@zeeheldennieuws.nl
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ZEEHELDEN NIEUWSFLITSEN
Draw Club Den Haag
in Café Restaurant
Victoria

Lotte Verweij en Alice Mulder, beiden
afgestudeerd aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag,
organiseren alweer de zestiende editie
van de Draw Club Den Haag. Een heuse
kroegentocht leverde het in hun ogen
beste café in Den Haag op om Draw Club
Den Haag te starten. Op maandagavonden
van 20.00 tot 22.00 uur organiseren zij
Draw Club Den Haag in Café- Restaurant
Victoria op het Prins Hendrikplein.
De avonden worden bijgewoond door
professionele en niet-professionele
tekenaars. De sfeer is informeel en
oergezellig. Er wordt getekend, gedronken
en er worden goede en minder goede
gesprekken gevoerd. Het idee is om
mensen bij elkaar te brengen die het leuk
vinden om te tekenen en elkaar tips
geven. Ook in Amsterdam, Amersfoort,
Leiden en Rotterdam worden Draw Clubs
georganiseerd. Gewoon aanschuiven, je
hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Je kan op de hoogte blijven via facebook
pagina 'Draw Club Den Haag’

Het Vrijmetselarij
Museum zoekt
enthousiaste
vrijwilligers
Ons unieke museum is recent geopend
ondanks het feit dat het behoort tot een
van de oudste musea van Den Haag. Het
museum is gevestigd in het voormalig
Indisch Huis in de Javastraat nabij het de
Zeestraat en het Vredespaleis. Het
Vrijmetselarij museum vertelt het verhaal
van het ontstaan en de geschiedenis van
de Vrijmetselarij.
Dankzij de inzet van een beperkt aantal
vrijwilligers kan het museum nu nog één
dag per week geopend zijn. Het streven is
om vier dagen per week open te gaan in
de loop van het jaar. Vrijwilligers verwelkomen de bezoekers in het museum bij de
entree en leiden bezoekers rond door het
museum en wisselende exposities.
Vrijwilligers krijgen een introductie over
het werken in het museum en in de
museumcollectie. Voor de permanente
educatie van de vrijwilligers verzorgt het
museum regelmatig lezingen en nascholingscursussen.
Wij zoeken zowel mannen als vrouwen die
bereid zijn om een dagdeel per week, bij
voorkeur in het weekend, te werken als
receptionist dan wel als rondleider. Met
meer vrijwilligers kunnen wij de openingstijden van het museum verruimen

alsmede in het weekend geopend zijn.
Vrijwilligers zijn servicegericht, representatief, flexibel en enthousiast over ons
museum en zijn bereid om te blijven leren.
Enige kennis van en interesse in het
gedachtegoed van de Vrijmetselarij is
wenselijk.
Wij bieden een prettige collegiale sfeer en
een vrijwilligers-/reiskostenvergoeding
aan.
Het Vrijmetselarij Museum heeft een
particuliere status en wordt gerund door
een beperkt aantal vrijwilligers en een
kleine betaalde staf. Meer informatie over
het museum is te vinden op:
www.vrijmetselarijmuseum.nl
Voor meer informatie betreffende de
vrijwilligersfuncties kunt u verkrijgen bij
de museumdirecteur:
Jeannette van Bennekom
Telefonisch: 070-3461676 dan wel
e-mail: directeur@vrijmetselarijmuseum.nl

Verslag VvEinformatieavond
20 MAART 2018 IN DE HELDENHOEK,
ELANDSTRAAT 88
De helft van de woningen in Den Haag
maken deel uit van een Vereniging van
Eigenaars (VvE). Den Haag heeft met
21.500 de meeste VvE’s van Nederland.
De gemeente wil de leden van deze VvE’s
stimuleren te sparen voor het onderhoud
en biedt via de VvE-balie gratis ondersteuning aan. Zo organiseert de VvE-balie van
de gemeente Den Haag met hulp van
Stichting Voorwelzijn informatieavonden
voor bestuurders van VvE’s en eigenaren
van appartementen. In een korte presentatie informeren wij u over het belang van
het actief maken en houden van uw
Vereniging van Eigenaars (VvE). U krijgt
heldere informatie over uw rechten en
plichten. Ook krijgt u tips op gebied van
onderhoud, binnenmilieu en energiebesparing. De VvE-balie is onderdeel van de
gemeente Den Haag. De VvE-balie kan uw
VvE helpen te bepalen wat de mogelijkheden en kansen zijn om uw gebouw te
verbeteren en energiezuiniger te maken.
De VvE-balie bestaat uit 5 adviseurs en
een duurzaamheidscoach.

Wat biedt de VvE-balie nog meer:
•• De VvE balie geeft gratis advies en hulp
bij het actief maken en houden van de
VvE en bij het oplossen van problemen
•• Samen met de VvE bepalen van de
maandelijkse VvE bijdragen of servicekosten
•• Draagvlak creëren voor planmatig
onderhoud en verduurzaming
•• Kennis uitwisselen en informatie verstrekken
De gemeente vindt duurzaam onderhoud
van woningen in Den Haag belangrijk.
Met ingang van 1 januari 2018 is er een
aanvulling van de Appartementswet,
waarin gesteld wordt dat er op basis van
een Meerjaren Onderhoudsrapport
gespaard dient te worden of dat er 0,5 %

van de herbouwwaarde per jaar aan het
reservefonds dient te worden toegevoegd.
Ook staat er in de wet dat een VvE geld
mag lenen voor onderhoud en energiebesparing.

eigenaren toestemming hebben gegeven.
Op de plekken waar geen toestemming is
voor de gevelverlichting plaatst de
gemeente lantaarnpalen langs de kade.

Stuur voor het volledige verslag van deze
avond een e-mail naar:
H.Soutendijk@zebrawelzijn.nl
of bel 06-39436376.

Vrijwilligers gezocht
Begin juni vindt Festival Designkwartier weer plaats in het ZeeheldenKwartier.
Dit driedaagse designfestival wordt dit
jaar voor de vijfde keer georganiseerd.
Het festival grenst aan de ene kant aan
het stadscentrum en aan de andere kant
aan het gebied rondom de Energiecentrale.
Tijdens Festival Designkwartier zetten we
actueel Nederlands ontwerp in de
spotlights. We geven ontwerpers letterlijk
een podium, op een verrassende locatie,
zodat zij kunnen laten zien waar ze
voor staan: voor innovatie, voor creatieve
oplossingen, voor out-of-the-box denken
en voor nog veel meer.

Wilt u vrijwilliger zijn?
Ook kunt u deel uitmaken van het festivalteam door u aan te melden als vrijwilliger.
U kunt niet alleen bijdragen tijdens de
op- en afbouw van het festival (bijv.
assisteren bij de inrichting van de presentaties), maar ook tijdens het festival zelf
(bezoekersinformatie, locatiemanager,
kaartcontrole, etc).
Voor de opbouw van het festival (donderdag 31 mei) werken we van 10.00 - 17.00
uur.
Tijdens de festivaldagen (1, 2 en 3 juni)
werken we per dag met twee shifts, van
10.00 - 15.00 en van 14.00 - 20.00 uur.
Voor de afbouw (maandag 4 juni) werken
we van 10.00 - 17.00 uur.
Bent u beschikbaar voor minimaal één
shift of (liever nog) meerdere shifts, meldt
u zich dan aan via
www.festivaldesignkwartier.nl/vrijwilligers

Afspraak
Aannemersbedrijf Van Gelder neemt 2
weken voordat de werkzaamheden
starten contact op met de pandeigenaren
om een afspraak te maken. Het werk
duurt ongeveer 2 weken. Tijdens de
werkzaamheden blijft de straat bereikbaar.

Meer informatie
Neem bij vragen contact op met de
gemeente via het e-mailadres:
kademuren@denhaag.nl

Zeepkistenrace

Uiteraard krijgt u als vrijwilliger gratis
toegang tot het festival.
We hopen u te zien als bezoeker, host of
vrijwilliger op 1, 2 en 3 juni tijdens Festival
Designkwartier!
Alvast hartelijk dank voor de moeite!!

Klassieke
lantarenpalen
Veenkade
In mei 2018 vervangt de gemeente de
lantaarnpalen op de Veenkade. Voor de
oude lichtmasten komt nieuwe verlichting
in klassieke stijl in de plaats.
Het vervangen van de lantaarnpalen door
klassieke verlichting is een idee van de
bewoners. De gemeente bevestigt
wandlantaarns op de panden waarvan de

De Zeepkistenrace staat gepland op 7
juli 2018! Aanmelden kan tot 1 juli - als
'team' via de Zeepkistenbox (die staat bij
PrinsHendrikstraat 74 - Everything &
Nowhere).
Klusdagen in de weekenden van Juni (o.a.
vaderdag bijvoorbeeld).
Kluslocatie bij Solar Skelter (Torenstraat
140), de Zeeheldentuin, wellicht de
Zeefiets en eventueel bij LekkerNassuh!

Contact
Sander Westerduin
06-53690084
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TOMMY’S
by Janssen

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig
uit. De gemeente laat het

Meld graffiti

gratis verwijderen.

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met

U hoeft het alleen maar

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Vlees, Vis en Vegetarisch
Veenkade 19 • 2513 EG Den Haag • 070-7532274
Dagelijks geopend van 12.00 - 22.30 uur. Dinsdag gesloten.
www.tommysbyjanssen.nl

het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone

bij komt!

plek om in te wonen, werken en leven.

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

Kent u apotheek Prins Hendrikplein al?

Kom langs in

Medisch Centrum
PHP

Prins Hendrikplein 3
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

ma-vrij 8.00-17.30 uur
zat
12.30-17.00 uur

DPZ 2016

te melden. Hoe eerder u

05-07-16 08:51
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LUKIE LOOPT DAGELIJKS
MET HET BAASJE
ELS KRUIK
DOOR DE WIJK

RONDJE
HOND
Observatie vanuit een potje
Ik was erg blij toen de baas met een groen gemberpotje in haar hand me in de Binckhorst kwam
ophalen. De grote urnen Spykie, Bowie en Ollie en de
kleinere Padua en Noedels hadden me weliswaar in
de vensterbank trouwe broederdiensten bewezen,
het was leuker om in zo’n mooi potje te zitten en
weer naar huis te gaan. De mevrouw van het
crematorium was ook blij de baas te zien. Ze toonde
haar een grote kast vol niet opgehaalde, onbetaalde
potten en had het zielig gevonden als die lieve hond
(ik dus) daar ook een jaar of zo had tussen gestaan…
Na het bekende ritje op de achterbank werd ik heel
voorzichtig, voor een tijdje, in de vensterbank gezet.
“Zo kon ik toch een beetje op de straat en het huis
letten”, zei ze. Ik had het wel door: ze kon zelf nog
geen afscheid nemen want ze verzamelde een paar
hele leuke foto’s van mij als zwem/stokken/stenentalent voor op de tafel. Iedere keer als er iemand
binnenkwam kon ze op die manier weer iets fijns
over me vertellen. Op haar verjaardag met een paar
borrels op werd het zelfs een heel stug verhaal, wat
ik niet allemaal kon en lief en leuk… jonge, jonge,
jonge…..Zo had ik haar nog nooit gehoord!

ZOMERSTEK
Jaarlijks van half juli tot en met eind augustus organiseert
Stek, stichting voor Stad en Kerk, uiteenlopende leuke,
zinnige, inspirerende, creatieve en gezellige zomerse activiteiten op verschillende locaties van Stek, wijkkerken en
andere locaties in Den Haag en gaat, na twaalf succesvolle
jaren de 13e editie van Zomerstek van start. Ook afgelopen jaar (van 17 juli tot 25 augustus, de 12e editie), was de
keuze weer groot met maar liefst 67 activiteiten.
Iedereen kan meedoen, deelname is bijna altijd gratis,
even inschrijven is voldoende maar wel noodzakelijk!
Aanmelden kan voor maximaal 12 activiteiten waarvan er 2
op een reservelijst! Op volgorde van voorkeur. Daarna ontvangt u bericht voor welke activiteiten u bent geplaatst.
De belangstelling is ieder jaar groot!
Vele vrijwilligers en Stek-medewerkers presenteren verrassende, inspirerende, spirituele en zomerse activiteiten.
Jaarlijks vragen wij vrijwilligers om hun hobby of talent te
delen met anderen. Ook bij wijkgemeenten, buurthuizen,
locaties van Stek, Woon- zorgcentra of anderszins een
ruimte ter beschikking willen stellen om de activiteit te
organiseren en uit te voeren. Uiteraard om niet.
Zomerstek is in het bijzonder voor mensen in Den Haag
die niet op vakantie gaan, maar uiteraard is iedereen die

LEZERSPOST

belangstelling heeft van harte welkom bij onze activiteiten. Het overgrote deel is gratis, maar voor een aantal
activiteiten vragen we een kleine bijdrage (activiteiten
met * = € 1,00, ** = € 2,50 voor materiaalkosten)
Van een natuurexcusie, het maken van een speksteenhanger tot yoga en lessen in ‘bijbels’ koken. Zie hier het gevarieerde Zomerprogramma van de Stek stichting voor Stad
en Kerk; www.zomerstek.nl
Het eerste jaar 2006 werden zo’n twintig activiteiten
geboden waar 75 mensen aan meededen. Men vond dat
aantal de moeite waard om door te gaan.
Elk jaar trekt het Zomerprogramma nieuwe deelnemers.
Vorig jaar meldden zich 200 unieke deelnemers voor
meerdere evenementen. Over 33 locaties/instapplaatsen
en met 65 vrijwilligers hebben zich ingezet voor Zomerstek. De organisatie moet trouwens streng zijn voor deelnemers die niet verschijnen bij een activiteit. Wie geen
geldige reden kan opgeven waarom hij of zij is weggebleven, wordt uitgesloten van verdere deelname. Het gebeurde nogal eens dat iemand niet kwam opdagen, terwijl er
wachtlijsten zijn van mensen die graag willen meedoen.
Aanmelden kan bij Stek (070) 3181616/3181621 of
info@stekdenhaag.nl
Voor meer informatie: www.zomerstek.nl

EEN CULINAIR GESCHENK
VAN HENK. EEN HEERLIJK
3 GANGENDINER MET EEN
GOED GESPREK

De domper kwam van Merwa, een buurmeisje, die
vroeg of ik nog steeds dood was? Ze zat aan onze
tafel, en keek van het groene potje naar mijn foto.
Wat kon mijn baas anders dan haar vertellen dat het
echt zo was. Ja, ik was er niet meer, de mand onder
de tafel was weg en ik zat in dat potje! Merwa
snapte er niets van: “Hoe kan die grote hond nou in
zo’n klein potje?” vroeg ze. De baas, goed in fantaseren, mompelde dat ik geen haren meer had, vandaar…
Quote: Als je dood bent wordt je pas beroemd

IN-ZICHT/ tafelschikking
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR WYBE VAN DE KUINDER

PIET HEINSTRAAT

KORTENAERKADE

PIET HEINSTRAAT
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ELZENAAR
MAKELAARS

&

TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

SPONSOR
VAN HET
ZEEHELDEN
FESTIVAL

LOBELIALAAN 44
• midden in de rustige

kindvriendelijke wijk Bohemen.

• recent en sfeervol gerenoveerd
3 laags bovenhuis met 4
slaapkamers.

• moderne luxe keuken, luxe sanitair
en lichte kamers.

• prachtig groen open uitzicht.
Binnenkort op de markt!

www.elzenaar.nl
VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE DEN HAAG

070 364 17 65

Heeft u zelf verhuisplannen?
Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek!

LemonGrass

HEALTH MASSAGE

KLINIEK VOOR MEDISCHE MASSAGE

TECHNIEK OP BASIS VAN THAISE GENEESKUNST

Elke dag open:

11:00 - 21:00 u

Afspraak telefoon:

06 2089 1712
Piet Heinstraat

110

Den Haag
Kijk voor
info en prijzen:

lemongrasshealth.nl

ZEEHELDENNIEUWS
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<advertorial>

Zebra Welzijn verbindt mensen in de wijk
Heeft u behoefte aan contact met anderen uit de wijk of hulp
nodig bij het oplossen van een probleem? Wilt u vrijwilligerswerk
doen of buurtgenoten een stapje verder helpen?
Kom naar:

Centrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, 070 205 2279

Judo diploma-uitreiking

Afgelopen week was er de jaarlijks diploma-uitreiking
van de judogroep voor kinderen in de Heldenhoek.
Meester Farley en meester Keus hebben al jaren de
twee judogroepen onder hun beheer. De kinderen stromen elk jaar door naar de volgende groep en ontvangen
een diploma en een nieuw kleurtje aan hun witte band.
De kinderen leren door het judo veel discipline en respect voor de medemens, jong geleerd is oud gedaan
.

LEKKER ETEN IN DE HELDENHOEK
Hoe komt het dat er altijd lekker gegeten wordt in de
Heldenhoek op maandag en donderdag? Omdat er live
muziek is en dat is goed voor de spijsvertering. En ook
door de geweldige keukenploeg van de Heldenhoek.
Iedere week verschillende gerechten variërend van een
Hollandse pot tot en met Koerdische en andere wereldgerechten. Meld u aan in de ochtend voor 11.00 uur bij
de Heldenhoek, voor 5 euro krijgt u een bonnetje dat u
’s avonds inlevert in de zaal. De maaltijd begint om
17.00 uur.

Foto: De Keukenploeg en de pianist
v.l.n.r. : Matthijs Bruggen, Moustapha Assah, Nazo Baban,
Songul Kizittas.
Op de piano speelt Bart van Riemsdijk

Pannenkoekendag:
Zeehelden bakt
16 maart was het nationale pannenkoekendag. Samen
met het wijkteam van Zebra heeft Josje Adriaansen er
hier in de Heldenhoek
een feest van gemaakt.
Vrijwilligers van de
Heldenhoek
hebben
samen met jongens en
meiden uit de wijk de
feestelijke dag van
gemaakt. Zij hebben de
buurtbewoners
die
kwamen
eten,
van
heerlijke pannenkoeken en soep voorzien.
Twee wijkagenten heb-

ben zich op deze dag ontpopt als fantastische bakkers.
Zij hebben samen met de jeugd ruim 150 overheerlijke
pannenkoeken gebakken.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door onze
beheerder Jan op de contrabas en wijkbewoners, slagwerker Tom Smit en pianist Bart Riemsdijk, wat de sfeer
nog feestelijker maakte.

Uiteindelijk hebben meer dan 50 mensen meegegeten
op deze nationale pannenkoekendag.
Nogmaals willen we alle vrijwilligers die deze dag tot
het succes hebben gemaakt enorm bedanken voor hun
inzet.

lers uit de wijk gelijktijdig gebruik kunnen maken van
de baan.
Wil u ook van de jeu de boulesbaan genieten, geef u
dan op bij: ellen@ellenverheij.nl of café restaurant
Victoria aan het Prins Hendrikplein.

Verkiezingen Gemeenteraad in de Heldenhoek

BURENHULPCENTRALE
WEER ACTIEF
Vanaf eind maart is
BHC Centrale, Burenhulpcentrale, in de
Heldenhoek
weer
bemand door Charlotte Jansen. Iedere
maandag van 09.3016.00 uur is zij aanwezig om uw aanvragen te behandelen.
Voor kleine klusjes in
en rond het huis, voor
boodschappen, begeleiding en rijden voor mensen die
niet mee zelfstandig met openbaar vervoer kunnen
gaan. Kom gerust langs.

Verrassende opening jeu de
boulesbaan Prins Hendrikplein
Donderdag 15 maart was het dan eindelijk zover: de
opening van de jeu de boulesbaan. Ondanks dat de
regen met bakken uit de hemel viel werd de opening
druk bezocht.
Het hielp mee dat de
opening op de drums
van Cesar en Fred
Zuiderwijk (bekend
van radio en tv) en
twee van hun kornuiten tot ver in de
omgeving te horen
waren. Op een hilarische manier werd
ook de speech van
wethouder Joris Wijsmuller kleur gegeven door tromgeroffel van deze super-muzikanten.
De jeu de boulesbaan op het Prins Hendrikplein is een
initiatief wat door het wijkbudget is gerealiseerd. Een
idee van wijkbewoonster Ellen Verheij. Iedereen kan en
mag er gebruik van maken. Het leukste is natuurlijk als
u zich aanmeldt, zodat er allerlei nieuwe groepen spe-

Tot buiten aan toe stonden de mensen tot 21.00 uur in
de rij om te stemmen voor de Gemeenteraad en referendum. Bijna 1500 mensen zijn gekomen om hun stem uit
te brengen. Na de telling sloten we de Heldenhoek om
02.45 uur af. Pffff!!!

Voetbal kijken met de Jongeren
Het WK voetbal komende
zomer op de televisie in
de Heldenhoek. Onze
jongerenwerkers gaan
samen met de jongeren
een aantal wedstrijden
kijken op een groot
scherm. Van harte welkom, maar meld je snel
aan, want vol=vol.
Aanmelden bij Dustin French 06 41543465, of Ayyoub
Samadi 06 43395237. De data zijn:

In de Heldenhoek
Datum
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 6 juli
Zaterdag 7 juli
Dinsdag 10 juli
Woensdag 11 juli
Zaterdag 14 juli
Zondag 15 juli

Tijd		Wedstrijd
17.00 uur		Marokko - Iran
20.00 uur		Portugal - Spanje
16.00 uur		Kwartfinale
20.00 uur		Kwartfinale
16.00 uur		Kwartfinale
20.00 uur		Halve Finale
20.00 uur		Halve Finale
16.00 uur		Troostfinale
17.00 uur
Finale

Voor activiteiten zie: www.zeeheldennieuws.nl

