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Wethouder wil de energietransitie
collectief aanpakken
TEKST LUDO GEUKERS

Liesbeth van Tongeren, wethouder
Duurzaamheid en Energietransitie,
was de laatste gastspreker in
de collegereeks van de minor
opleiding ‘Zeehelden verwarmen
gasvrij’ van de Haagse Hogeschool
waarbij de verduurzaming van het
ZeeheldenKwartier centraal stond.

De collegereeks die in samenwerking met
de Haagse Hogeschool en Duurzame Zeehelden tot stand is gekomen, ging nader in
op de vraag hoe snel het ZeeheldenKwartier gasvrij kan worden, en welke maatregelen genomen moeten worden. De gastcolleges werden in de afgelopen maanden
gegeven bij Vrijplaats Utopie (Grote Pyr) en
waren gratis te bezoeken voor de bewoners van het ZeeheldenKwartier.
Op donderdag 18 oktober, na 4 voorgaande
colleges waarbij allerlei technische mogelijkheden en ontwikkelingen zijn besproken, kwam wethouder Liesbeth van Tongeren met het ZeeheldenKwartier praten
over hoe de energietransitie in het ZeeheldenKwartier vormgegeven gaat worden.
Worden de huizen allemaal aangesloten op
het warmtenet? Of wordt het toch de
warmtepomp met een opgewaardeerd
smart grid met veel PV-panelen en batte-

rijen? Of iets anders? Degenen die hoopten
dat er een pasklaar antwoord zou komen
van de wethouder werden toch enigszins
teleurgesteld, want de wethouder weet het
ook nog niet.
De GroenLinks-wethouder en voormalig
directeur van de Nederlandse afdeling van
Greenpeace startte haar gastcollege met de
woorden: “We zijn een bevoorrechte generatie die de noodzakelijke energietransitie
mogen vormgeven”. Als wethouder van
Duurzaamheid en Energietransitie heeft zij
de taak om de afspraak in het coalitieakkoord, om over een paar jaar al 25.000 huizen van het gas af te krijgen, te realiseren.
Samen met haar ambtenaren is ze nu bezig
om in kaart te brengen welke wijken over

een paar jaar aangesloten worden op een
warmtenet of ‘all electric’ (warmtepomp/
zonnepanelen) kunnen worden. Voor het
ZeeheldenKwartier is er nog geen helder
beeld over de manier waarop onze wijk van
het gas af moet gaan.
Over een ding is de wethouder duidelijk:
“De energietransitie zal voornamelijk een
collectieve inspanning worden”. De mogelijkheden en betaalbaarheid zullen bij een
collectieve benadering vele malen groter
zijn dan bij een individuele benadering. Als
het aan de wethouder ligt zou zij graag wijken willen verplichten om de door de
gemeente aangewezen methode te implementeren. Desgevraagd geeft ze aan open
te staan voor de invoering van wettelijke

Uitnodiging
Elandvergadering
Maandag 12 november in De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.
(De zaal is open vanaf 19.00 uur)
De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop het
bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland de activiteiten van het afgelopen jaar met de aanwezigen bespreekt.
Samen met hen worden ook de plannen voor het komende jaar
besproken. Het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene
Eland nodigt u uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.
Aansluitend gezellig napraten onder genot van een drankje en
een hapje.

AGENDA
19.30 uur Opening en terugblik afgelopen jaar
19.45 uur Financiën 2017 van De Groene Eland
20.15 uur Pauze
20.30 uur Plannen voor 2019
Ideeën van het bestuur en suggesties van de aanwezigen.
21.15 uur Afsluiting

maatregelen/verplichtingen,
mits
het
bedrijfsleven ook verplicht wordt hun
evenredige bijdrage te leveren.
Maar zover is het nog lang niet. De gemeente wil op dit moment de bewoners vooral
helpen met het leveren van informatie en
heeft hiervoor een communicatiepact
gesloten met de betrokken partijen. Daarnaast zijn er allerlei subsidiemogelijkheden
voor degenen die niet kunnen wachten om
hun huis nu al energiezuiniger te maken.
Voor meer informatie over de eerdere gastcolleges en om het gehele gastcollege van
Liesbeth van Tongeren te bekijken kunt u
terecht bij:
www.zeeheldenverwarmengasvrij.nl.

Wijkagenda
08 NOVEMBER
Chat-sessie met de gemeente
12 NOVEMBER
Elandvergadering
17 NOVEMBER
Intocht van Sinterklaas door
de Prins Hendrikstraat
28 NOVEMBER
Bezoek van wethouder Bert
van Alphen
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Uw idee voor een
veilige
Zoutmanstraat

ELANDSTRAAT 88 A
2513 GV DEN HAAG
070-3560410
WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL
INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL
HOOFDREDACTEUR
WYBE VAN DE KUINDER
REDACTIE
RENÉ MORS

Fietst u wel eens door de
Zoutmanstraat? Dat is een
uitdaging! Je deelt een smal stuk
straat met de tram, auto’s en
geparkeerde voertuigen. Raadslid
en Zeeheld Marieke van Doorn
pleit voor een veiligere
Zoutmanstraat. Ze vraagt daarom
uw ervaringen met de
Zoutmanstraat te delen. Uw
ervaringen zijn behulpzaam bij het
maken van herinrichtingsplannen.
Bent u er wel eens gevallen? Of
kent u mensen die met hun fiets in
de tramrails belandden? Hoe zou
de Zoutmanstraat volgens u beter
kunnen worden ingericht? Laat
het Marieke weten via
marieke.vandoorn@denhaag.nl

LUDO GEUKERS
ELS KRUIK
ELZA VAN SWIETEN
TINY MULDER
MARCELLA MALTHA
REINOUT BARTH
KITTY HINKENKEMPER
JOACHIM KOOT
BASIS ONTWERP
YVONNE OOSTRIJK
ERLA VAN DER PAUW
OPMAAK
EVA WILLEBRANDS
ILLUSTRATIE
ALEID LANDEWEERD
DICHTER
ALEXANDER FRANKEN
SECRETARIAAT
TRUDY HOLLANDER

De Zeehelden Bibliotheek
zoekt medewerkers!
Vind je het leuk om met kinderen te werken en heb je tijd over?
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen met het bedenken, organiseren en
begeleiden van activiteiten voor kinderen. Voorlopig gaat het om 1 à 2x per
maand op woensdag- of zaterdagmiddag.
Heb je belangstelling?
Mail naar: info@deutschebib.de onder vermelding van Zeehelden Bibliotheek.
Of kom gewoon even langs!
Witte de Withstraat 31-33, ma-za 12.00 tot 16.00 uur

Historisch Loket in Zeeheldenbibliotheek
Heb je altijd al iets willen weten over de geschiedenis van je
buurt, je huis of de genealogie van je familie?
Kom dan naar het Historisch Loket in de Zeeheldenbibliotheek. Hier
kun je op vrijdag 9 november 2018 en vrijdag 14 december 2018
‘s middags tussen 2 en 4 uur naar binnen lopen voor een gesprek.
Historicus Gerrit Goorman en Huisdetective Carla van Beers helpen
je graag met het vinden van de antwoorden. Ze kunnen je, als je er
een hobby van wilt maken, ook tips geven zodat je zelf voor onderzoek op pad kunt gaan.
Op de achtergrond: Fragment van de kaart uit 1868 toen het Zeeheldenkwartier
nog Het Kleine Veentje heette en de buurt nog niet gebouwd was.

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

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

info@zeeheldennieuws.nl
VOLGENDE UITGAVE 30 DECEMBER 2018
KOPIJ DEADLINE 12 DECEMBER 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

Burgerinitiatief

Vrooap

Geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit
en snelheidsovertredingen op de
Waldeck Pyrmontkade / Koningin
Emmakade. We zijn als straten een
petitie gestart. Op brieven die wij
stuurden aan de wethouder krijgen we
vooral technocratische antwoorden.
Dus nu dit burger initiatief.

Teken de petitie tegen de verkeersoverlast Waldeck Pyrmontkade en Emmakade!
Hierbij brengen wij graag deze petitie onder
jullie aandacht (https://www.petitie24.nl/
petitie/2039/stop-racebaan), opgesteld
door meerdere bewoners van de Waldeck
Pyrmontkade en Emmakade. Herhaaldelijk
hebben zij snelheid/geluidsoverlast onder
de aandacht van gemeente en politie
gebracht, maar er is tot nu toe nog helemaal
niks aan gedaan.
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SERIE PORTRETTEN VAN LOKALE ONDERNEMERS DIE NAAST HUN
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN OOK OP EEN ANDERE MANIER EEN WAARDEVOLLE
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BUURT.

HET KENNEN VAN JE OMGEVING IS EEN VEREISTE VOOR
IEDEREEN DIE IN ONTWIKKELING IS.

Het Haags Kinderatelier,
ook voor jongeren (HKA)

STICHTING HAAGS KINDERATELIER, OOK VOOR JONGEREN (HKA)
ATELIER VAN SPEIJK: VAN SPEIJKSTRAAT 153A
KANTOOR: TASMANSTRAAT 182, 2518 VT DEN HAAG
070-363 37 45, 070-345 83 79
FRE.BEIJERLING@HAAGSKINDERATELIER.NL
WWW.HAAGSKINDERATELIER.NL/ACTUEEL
WWW.FACEBOOK.COM/STICHTINGHAAGSKINDERATELIER

TEKST MARCELLA MALTHA

We spreken met Fré Beijerling, die in
1994 het initiatief nam voor het Haags
Kinderatelier en in 1997 de stichting
oprichtte. Zij is nog steeds, als bestuurder en programmamaker, de enthousiaste spil van het HKA, dat in mei 2017 haar
20-jarige bestaan vierde.
Op de vraag naar het waarom vertelt Fré
dat zij ontdekte dat de stad heel weinig
te bieden had op het gebied van cultuureducatie. Zij is een koploper op het
gebied van duurzaamheid en werkte van
meet af aan met kringloopmaterialen. Fré
studeerde orthopedagogie en monumentale vormgeving. Zij ontwikkelt projecten
en levert maatwerk met deskundige en
professionele leiding. Zomaar een greep
uit gerealiseerde projecten: Kostelijk
afval; Pulchri Junior, Friewielen; Jong
met Mesdag, en Mare Liberum, vaak
geëxposeerd in het Atrium van het stadhuis. Rijke Ruiten gaven ‘s avonds een
prachtig effect en een gevoel van veiligheid in leegstaande flatgebouwen in
Escamp.

Wijk Af, Den Haag
HKA specialiseerde zich met het project
Wijk Af, Den Haag in educatie op het terrein van stedenbouw en architectuur,
met de focus op de eigen wijk van de
deelnemers. De eerste afnemer was in
1998 College De Populier. Tot en met nu,

met onder andere basisschool De Spiegel, namen ruim vierduizend tieners en
jongeren deel aan dit project, dat twee
tot vier dagdelen duurt. Wijk Af loopt in
alle acht stadsdelen.
Het begint met een PowerPointpresentatie over het ontstaan van de stad, inzoomend op de wijk. Deelnemers gaan met
professionals hun wijk in om architectuur, inrichting van de openbare ruimte,
beeldende kunst en het cultureel erfgoed daarvan te bestuderen. Daarna
doen zij onderzoek en voeren opdrachten uit, die leiden tot aanbevelingen en
verbeterpunten, die zij in de vorm van
maquettes presenteren. Er is altijd een
afsluitende tentoonstelling van elk project, waarbij visie en ideeën voor die
wijk worden getoond. Kinderen en ook
volwassenen ervaren daarmee dat de
wijk geen statisch geheel is, maar net
als zijzelf een ontwikkeling doormaakt.

Het Zeeheldenkwartier in Wijk
Af, Den Haag
Halverwege de 19e eeuw kwamen de
eerste stadsuitbreidingen tot stand. Uit
de brochure van het HKA: “Dochter Sophie van Anna Paulowna verkocht na de
dood van haar moeder het bos bij de
buitenplaats Rustenburg aan Adriaan
Goekoop, die het doorverkocht aan de
Staat der Nederlanden. Er kwam geen

park achter de Zeestraat, maar het door
architect S.J. de Vletter ontworpen Anna
Paulownaplein met de wijk eromheen,
het ZeeheldenKwartier.” Verder: “Het in
de polder ‘t Kleine Veentje gebouwde
ZeeheldenKwartier werd destijds een
twijfelwijk genoemd: de wijk hield het
midden tussen gewoon en chic.”

Wat is de Stad van Morgen anno
2040-2050, wat moeten we
aanpakken?
Beijerling: “Jongeren maken in theorie
en praktijk kennis met een duurzaam
ontwerp van bijvoorbeeld drijvende,
energieneutrale woonwijken. Maar ook
met multifunctionele pleinen en de
herinrichting van voormalige veeteeltgebieden voor tijdelijk wateropslag én
recreatie. Nederland moet beter en meer
preventief inspelen op de gevolgen van
klimaatverandering.”

Hoe voorziet het HKA in haar
bestaansmiddelen?
Deelnemersbijdragen volstaan om een
deel van de directe uitvoeringskosten te
kunnen betalen. Exploitatiekosten worden slechts ten dele gedekt door bijdra-

gen uit het gemeentelijke Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, zodat per
project vooraf subsidies bij fondsen moeten worden aangevraagd. De grote
opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en gemeentelijke diensten, hebben
zich na de crisis vanaf 2010 grotendeels
teruggetrokken. Fré en haar team moeten enorme inspanningen verrichten om
het jaarlijkse gat in de exploitatie te
dichten en met fondsengelden projecten
van goede kwaliteit betaalbaar aan te
kunnen bieden.

Vakantie en vrijetijdsprogramma
Naast maatwerk voor het onderwijs verzorgt het HKA tijdens de schoolvakanties
ook activiteiten voor particulieren in
Atelier Van Speijk. Ook hier staat de
duurzaamheid voorop, gericht op kennismaking met cultureel erfgoed, de
andere specialisatie van de stichting.
Voor de kerstvakantie kunnen belangstellenden zich inschrijven via www.
haagskinderatelier.nl/agenda . Ook kan
men zich aanmelden voor de nieuwsbrief, of een verzoek indienen voor
maatwerk of overleg.

Alderman wishes to approach the energy transition collectively
Liesbeth van Tongeren, alderman of Sustainability and Energy transition, was the latest guest
speaker in the lecture series of the Minor ‘Heating Zeehelden gas-free’ by the Haagse Hogeschool, with the main focus on the sustainability
of the ZeeheldenKwartier.
The lecture series, which was realized in collaboration
with the Haagse Hogeschool and the working group ‘Duurzame Zeehelden’ (‘Sustainable Zeehelden’), elaborated on
the issue of how quickly the ZeeheldenKwartier could
become gas-free, and what measures must be taken. The
guest lectures were held during the past few months at
Vrijplaats Utopie (Grote Pyr) and the inhabitants of the
ZeeheldenKwartier could attend for free.
On Thursday 18 October, after 4 previous lectures during
which all kinds of technical possibilities and developments were discussed, alderman Liesbeth van Tongeren
came to talk to the ZeeheldenKwartier about how the
energy transition in the ZeeheldenKwartier will be given
form to. Will the houses all be connected to the heat grid?

Or will it be the heat pump with an upgraded smart grid
with many PV panels and batteries? Or something else?
Those who had hoped that a readymade answer would
come from the alderman were somewhat disappointed,
because the alderman does not know yet either.
The GroenLinks (GreenLeft) alderman and former manager
of the Dutch section of Greenpeace began her guest lecture with the words: “We are a privileged generation who
may give form to the necessary energy transition.” As
alderman of Sustainability and Energy transition, she has
the task of realizing the agreement in the coalition agreement, to make as many as 25,000 houses gas-free in a few
years’ time. Together with her officials, she is now busy
charting which neighbourhoods will be connected to a
heat grid or will be able to become ‘all electric’ (heat
pump/solar panels) in a few years’ time. For the ZeeheldenKwartier, there is still not a clear picture about the way
in which our neighbourhood will become gas-free.

and affordability will be many times greater with a collective approach than with an individual approach. If it was
up to the alderman, she would oblige neighbourhoods to
implement the method indicated by the municipality. If
required, she indicates that she will be open to the introduction of legal measures/obligations, provided that the
business sector will also be obliged to make a proportional
contribution.
However, it is not nearly at that stage. At present, the
municipality wishes to help the inhabitants in particular
with providing information and for this purpose it has
entered into a communication pact with the parties concerned. In addition, there are all kinds of subsidy possibilities for those who cannot wait to make their homes more
energy-efficient now.
For more information about the previous guest lectures
and to view the entire guest lecture by Liesbeth van Tongeren, you can visit www.zeeheldenverwarmengasvrij.nl.

The alderman is clear about one thing: “The energy transition will mainly be a collective effort.” The possibilities
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DE WAT MINDER VAAK IN BEELD GEBRACHTE RECHTER ERKERTOREN VAN HET VREDESPALEIS

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.

Ode aan de vrede in
het ZeeheldenKwartier

In 1900 discussieerden een Russische (Friedrich
Martens) en een Amerikaanse (Andrew Dickson
White) diplomaat over de huisvesting van het zojuist
opgerichte Permanente Hof van Arbitrage. White
nam contact op met zijn vriend en weldoener Andrew
Carnegie die in eerste instantie alleen wilde bijdragen
aan het oprichten van een bibliotheek voor
internationaal recht. Maar waar heb je vrienden voor.
In 1903 doneerde Carnegie anderhalf miljoen dollar
aan de Carnegiestichting voor de bouw van het
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Vredespaleis, waar én het Arbitragehof én een
bibliotheek in gevestigd zou worden.
Eén jaar na de opening van dit sprookjespaleis,
die werd verricht door Koningin Wilhelmina, brak
de eerste wereldoorlog uit.
Nu, honderdvijf jaar later, zijn dit de vaste
bewoners van het paleis die hun bijdrage leveren
aan de stad van Vrede en Recht: de
Carnegiestichting (1913), het Permanent Hof van
Arbitrage (1913), de Bibliotheek van het
Vredespaleis (1913), de Haagse Academie voor
Vrede en Recht (1914, 1923), het Permanente Hof
van Internationale Justitie (1922, 1946), het
Internationaal Gerechtshof (1946), en het PRIME
Finance dat is opgericht in reactie op de
kredietcrisis van 2007.
Met zoveel nobele instellingen is het bijna
vanzelfsprekend dat de rust en veiligheid in de
wereld en in ieder geval in het ZeeheldenKwartier
is gewaarborgd. Maar we moeten waakzaam
blijven.

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Door de koude oorlog, het neerschieten van een
vliegtuig boven de Oekraïne, de inname van de Krim,
de vergiftigingen in Londen en het dopinggebruik van
Russische sporters tijdens de Olympische Spelen
hebben we een ongunstig beeld van Rusland gekregen
en vergeten we dat de Russische Tsaar Nicolaas II op
24 augustus 1898 aan de regeringen van alle
belangrijke naties een uitnodiging zond voor een
internationale conferentie in het neutrale Den Haag
over vrede en ontwapening. Enkele maanden later
reageerde de Verenigde Staten. Meer aansporing had
het Russische initiatief niet nodig en in 1899 werd de
eerste Vredesconferentie van Den Haag gehouden.
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ZEEHELDEN NIEUWSFLITSEN
GroenLinks Den Haag
beloont Lekkernassûh
met Groen Lintje

een tijdelijke installatie op de buitenmuur
‘naast Nelson Mandela’.
www.openbondgenootschap.nl

Woensdag 10 oktober is de Dag van de
Duurzaamheid. GroenLinks Den Haag
heeft dit jaar deze dag aangegrepen om
hun Groene Lintje uit te rijken. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt ter ere
van een organisatie die zich inzet voor
duurzaamheid en een beter milieu.
Lekkernassûh is dit jaar de trotse winnaar
van het Groene Lintje.
Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Lekkernassûh is een mooi initiatief, dat is
ontstaan uit een actieve gemeenschap.
Het promoot op een sociale manier eerlijk,
gezond en lokaal voedsel: iets wat wij als
GroenLinks van harte toejuichen.”

Soulmates

Teamlid van Lekkernassûh Frederik neemt
de prijs namens de hele gemeenschap in
ontvangst. “We zijn blij met deze erkenning, dit geeft ons nieuwe energie om ons
in te blijven zetten voor eerlijk, gezond
eten. We zullen de oorkonde daarom met
trots in De Gymzaal ophangen.
Het Groene Lintje wordt jaarlijks door
verschillende GroenLinks-afdelingen
uitgereikt. Dit jaar reikte GroenLinks Den
Haag het lintje voor de elfde keer uit.
Onder de vorige winnaars van het Haagse
lintje zijn restaurant Instock, De Vegetarische Slager en Juizz.

OPEN 'bondgenootschap
in de kunst’ op de
Veenkade 136
Er zijn tegenwoordig steeds meer
kleinschalige kunstruimtes in Den Haag te
ontdekken, variërend van etalages en mini
galeries tot pop-uptentoonstellingen zoals
deze, op de Veenkade 136 in Den Haag. In
het pand met de Nelson Mandela uitspraak op de zijkant.
Drie kunstenaars exposeren hier hun werk
in het weekend van 10 en 11 november a.s.
van 12.00 tot 18.00 uur: Natascha Morsink
met (wand)objecten met het thema
Soulmates, Lily Wieskamp die verassende
opstellingen laat zien van schilderijen
gecombineerd met 3d-objecten en Petra
Knötschke met hout-improvisaties en met

Heeft u genoten van het ZeeheldenFestival dit jaar? De voorbereidingen voor het
volgende ZeeheldenFestival gaan alweer
van start. De 39e editie zal plaatsvinden
van 10 tot en met 14 juli 2019. De komende maanden gaan we weer op zoek naar
artiesten, sponsors, vrijwilligers en al wat
we varendeweg / gaandeweg nodig
denken te hebben om er weer een
geweldig feest van te kunnen maken.
Wilt u op de hoogte blijven van het
nieuwste nieuws? Houdt ons dan goed in
de gaten en like ons op:
facebook.com/Zeeheldenfestival
volg ons op:
twitter.com/Zeehldnfestival
instagram.com/zeeheldenfestival
en bezoek onze website:
www.Zeeheldenfestival.nl

de nietige mens tegenover het natuurgeweld benadrukten. Rond 1850-1860, kozen
de op Scheveningen werkzame kunstenaars Willem Antonie van Deventer, Louis
Meijer en Jozef Israëls er juist voor om de
leegte na een storm te tonen. Hun
poëtische schilderijen ogen bedrieglijk
vredig; pas bij nader inzien ontvouwt zich
het drama.

Mesdag
Ook Mesdag greep terug op de thematiek
van storm. Centraal in deze tentoonstelling is Mesdags weergave van de storm in
1894 in Scheveningen, die hij in 1896
afrondde. Zijn schilderijen van de storm
van 1894 zijn echter realistischer, bijna
journalistiek. De verschillende versies,
waar Mesdag jarenlang aan werkte, zijn
voor het eerst samen te zien in deze
tentoonstelling.

Ter nagedachtenis
Kunstenaars verbeeldden storm ook
vanuit een maatschappelijke functie. Bij
elke ramp werd een gedenkboek gepubliceerd. Ook Mesdag werkte mee aan een
gedenkboek, ter nagedachtenis van de
storm van 1894.

Panorama Mesdag

STORM in Panorama
Mesdag
In hoeverre is dat wat je maakt, of
dat wat je bekijkt, slechts je eigen
herinnering?
Waar de herinnering en het nu elkaar net
niet kunnen raken, in dat tussengebied
bevindt zich het werk van Lily Wiesman.
Verlangen naar het verleden en eenzaamheid in het heden overlappen elkaar. Ze
laat in haar opstelling van schilderijen en
3-d objecten iets zien dat iedereen wel
ergens van herkent.

Zwoegen, schuren, schurken en
schaven.
Improviseren, met hout en touw en ijzer is
kenmerkend voor het werk van Petra
Knötschke. Ze maakt objecten om neer te
zetten of op te hangen. Of er wordt een
groot werk gebouwd als een installatie.
Binnen of buiten in een bos of op een
muur. Je ziet het geploeter, gewrik en
gepruts van de mens. Het blijven proberen, het zoeken naar een oplossing en het
eeuwig falen.

16 oktober 2018, Den Haag – Woeste
zeeën, dreigende luchten, ravage en
vissersleed: vanaf 18 november staat
storm centraal bij Panorama Mesdag, met
als eindpunt de storm van 1894. Te zien is
een bijzondere selectie schilderijen van
onder anderen Hendrik Willem Mesdag,
Jozef Israëls, Louis Meijer, Andreas
Schelfhout en Johannes Christiaan
Schotel waarin op indrukkende wijze de
overweldigende kracht van de natuur
wordt verbeeld.

Storm in de negentiende-eeuwse
schilderkunst
Stormen waren een populair onderwerp
voor kunstenaars in de vroege negentiende eeuw. Andreas Schelfhout en Johannes Christiaan Schotel schilderden
geromantiseerde voorstellingen waarin zij

Panorama Mesdag is de aangewezen plek
om het thema storm in de negentiende-eeuwse schilderkunst tentoon te
stellen. Niet alleen omdat het sleutelwerk
van Mesdags Na de storm van 1894 zich in
de collectie bevindt, maar ook omdat
Mesdag het oude Scheveningen van vóór
deze desastreuze storm op indrukwekkende wijze in het Panorama heeft afgebeeld.
De storm van 1894 raakte Mesdag
persoonlijk; hij besefte dat zijn geliefde
Scheveningen nooit meer hetzelfde zou
zijn. Zijn schilderijen van de storm staan
symbool voor deze verandering.
De tentoonstelling ‘STORM’ is te zien van
18 november 2018 tot en met 3 maart
2019.
De tentoonstelling is mede mogelijk
gemaakt door Stichting Schevenings
Steunfonds, Stichting Mesdag-Van Houten
en het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zuid-Holland.

40 jaar
ZEEHELDENFESTIVAL

Uw gevel gratis graffitivrij

Het lijkt nog ver weg, maar in 2020
bestaat het ZeeheldenFestival 40 jaar!
Natuurlijk willen wij daar samen een
daverend (buurt)feest van maken. We
willen graag ruimte bieden aan artistieke,
culturele projecten voor én door de wijk,
die tijdens, maar ook rondom het festival
kunnen plaatsvinden. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een wijkopera,
beeldende kunstproject in de wijk,
spektakeloptocht, theaterstuk of... een
zeehelden-toppersband.

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.

te melden. Hoe eerder u
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.

DPZ 2016

Bij Lekkernassûh halen ruim 200 leden
elke woensdag een pakket met verse
groenten op in De Gym-zaal aan de Witte
de Withstraat. Lid worden is gratis en voor
een groentepakket kan ook betaald
worden door vrijwilligerswerk te doen. De
groenten zijn seizoensgebonden en
worden zo veel moge-lijk in de regio Den
Haag geteeld. Er is geen tussenhandel en
geen winstoogmerk, het geld gaat direct
naar de boeren die de groenten telen. Ook
zijn de groenten biologisch, en wordt er
zonder verpak-kingsmateriaal gewerkt.
Sinds het begin van het initiatief, in 2014,
zijn er op deze manier al meer dan 200
ton lokale groenten in Haagse handen en
monden beland. De Gymzaal fungeert
bovendien als ontmoetingsplaats waar,
naast het afhalen van groenten, ook
samen wordt gekookt en gegeten.

Je vindt wat, je krijgt wat, je struint wat
af. Het atelier van Natascha Morsink ligt
vol met voorwerpen, gevonden, gejut,
opgeduikeld, op de kop getikt of gekregen. Maar ze hebben iets met elkaar, ze
vinden elkaar, ze zoeken elkaar op, het
zijn soulmates. Ze worden net zolang
geschikt en herschikt tot er nieuwe
abstracties ontstaan. Ze krijgen betekenis
en een ander leven op het doek, in een
laatje of in een doorzichtige plexiglas bak.

Kortom, heb je te gekke originele ideeën
én kun je ze ook uitvoeren? Stuur dan snel
een mail aan programmering@zeeheldenfestival.nl. Voorzien van een korte
beschrijving en de kosten van je idee, en
natuurlijk waarom jij vindt dat je idee op
de 40ste editie van het ZeeheldenFestival
moet staan.

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1
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(1802 – 1831)

Held of malloot?
DOOR RENÉ MORS

Denk en praat
online mee over uw wijk
Chatsessie donderdag 8 november 20.00–21.00 uur

Gewoon thuis
met de laptop op
de bank of achter
de computer.
Makkelijk toch?

Beste bewoner van Zeeheldenkwartier,
Elk jaar stelt stadsdeel Centrum een uitvoeringsplan op
voor uw wijk. U kunt samen met andere wijkbewoners
in gesprek over hoe wij samen Zeeheldenkwartier
kunnen verbeteren. Uw input wordt gebruikt bij het
samenstellen van het uitvoeringsplan 2019.

Meld u aan en praat online mee.
Kijk voor meer informatie en aanmelden
op www.denhaag.nl/centrum. U ontvangt
na uw aanmelding een e-mail met de
inloggegevens voor de sessie.

Samen voor een leefbaar en gezellig Zeeheldenkwartier!

Het begin van de 19e eeuw was een onrustige tijd in Europa. Napoleon had zich
verslikt in Rusland en was voor de eerste keer verslagen (1813 bij Leipzig). Daarmee kwam een einde aan de inlijving van ons land bij Frankrijk. Alles werd
anders in Europa. De overwinnaars van Napoleon hadden in het congres van
Wenen de Europese grenzen opnieuw getrokken en onder andere besloten dat
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, die sinds de 80 jarige oorlog van
elkaar waren gescheiden, weer samengevoegd zouden worden. Willem Frederik
van Oranje Nassau, de zoon van stadhouder Willem V, was gevraagd om als
koning Willem I soeverein vorst van dit nieuwe land te worden en kwam op 30
november 1813 uit Engeland in Scheveningen aan.
De samenvoeging was zeer tegen de zin van de Belgen die na eeuwen Spaanse,
Habsburgse en Franse overheersing niets voelden voor Hollandse (protestantse)
overheersing. Een ontwerp voor een nieuwe grondwet werd door de Noordelijke
goed- en door de Zuidelijke Nederlanden afgekeurd. Maar de koppige Willem I,
die autocratisch regeerde, drukte de grondwet door. Het ongenoegen van de
Belgen werd daardoor bepaald niet weggenomen. Integendeel, de tegenstellingen tussen Noord en Zuid, versterkt door hoge werkloosheid en grote armoede,
leidden in 1830 tot een opstand waarbij de Belgen zich onafhankelijk verklaarden. Willem I probeerde de opstand met militair geweld te onderdrukken (de
Tiendaagse Veldtocht) maar slaagde daar niet in omdat de Belgen hulp van de
Fransen kregen.
In het kader van die vijandelijkheden werd onder meer Antwerpen gebombardeerd en de haven afgesloten. Jan van Speijk nam als kapitein van een kanonneerboot daaraan deel. Hiervoor werd hij onderscheiden met het ridderkruis der
vierde klasse van de militaire Willemsorde.
Van Speijk, hoewel opgeleid tot kleermaker, trad op zijn 18e toe tot de marine.
Hij vocht in 1825 in Nederlands-Indië tegen opstandige inlandse vorsten en
verwierf daar de bijnaam ‘Schrik der Roovers’.
In 1831 controleerde hij in de
haven van Antwerpen de
scheepsladingen om te zien
of er geen militaire goederen
werden gesmokkeld. Op 5
februari 1931 stak er echter
een storm op die het zeilschip van Van Speijk tegen
de Scheldekade aandreef.
Zijn schip kwam daardoor
binnen het bereik van de vijandige Antwerpenaren die
het probeerden te enteren.
Dat wilde Van Speijk ten koste van alles voorkomen. Een
zeeheld die hij bewonderde
was vice-admiraal Reinier
Claeszen die in 1606 zijn
schip had opgeblazen om het
niet in de handen van de Spanjaarden te laten vallen. Dat voorbeeld volgde hij.
Hij schoot met zijn geweer in een vat met buskruit en blies daarmee zijn schip,
vrijwel zijn gehele bemanning, een onbekend aantal Belgen, en zichzelf op. Het
verhaal gaat dat hij vlak daarvoor had gezegd: “Een infame Brabander worden?
Dan liever de lucht in”. Dit komt echter uit een brief die hij op 19 december 1830
aan zijn nicht had gestuurd waarin hij ook zijn bewondering voor Reinier Claeszen had geuit.
Van Speijk werd vanwege zijn zelfopoffering in de Noordelijke Nederlanden als
een held vereerd. Dat hij 28 van zijn bemanningsleden en tientallen Belgen die
zichzelf helemaal niet wilden opofferen, mee het graf in nam, werd toentertijd
van ondergeschikt belang gevonden.
De resten van Van Speijk (romp zonder ledematen en hoofd) zijn in een praalgraf
in de Nieuwe Kerk van Amsterdam bijgezet.
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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.

Eerlijke en duurzame mode
TEKST EN FOTO’S MARIEKE OP HET STRAND

De mode-industrie heeft een enorme impact op het milieu.
Er wordt veel water en pesticide gebruikt bij het produceren van bijvoorbeeld katoen. De werkomstandigheden zijn
vaak slecht voor de mensen die in deze industrie werken.
En fast fashion zorgt dat kleding snel uit de mode raakt
door de vele nieuwe collecties. Deze goedkope kleding
draag je maar een paar keer, of gooi je zelfs ongedragen
weg (1 op de 3 kledingstukken!). Met een groeiende kleding- en dus afvalberg tot gevolg. Het kan anders, eerlijker
en duurzamer, kortom meer slow.
In oktober ben ik mee geweest met de rondleiding van de
Dutch Sustainable Fashion Week over duurzame mode in
de wijk. Tijdens de minitour zagen we 5 ideeën voor duurzame kleding.
1. Kleding lenen ‘Bij Priester’, Zoutmanstraat 12a.
Stel, je hebt een leuke basisset kleding thuis, maar zou af
en toe iets extra’s willen. Iets speciaals voor dat feestje, iets
unieks voor die belangrijke presentatie. Dan kun je dit kledingstuk gewoon lenen. Voor €20 per maand heb je al een
abonnement voor 1 item. Je mag in die maand zo vaak van
kledingstuk wisselen als je wilt. Na inleveren wordt het
meteen gewassen. Bovendien wisselt de collectie van jonge Nederlandse designers regelmatig. Naast de kledingbibliotheek kun je er ook terecht voor duurzame tassen en
leerreparatie.
2. 2e handskinderkleding ‘Achtung! Baby’, Prins Hendrikstraat 97.
Kinderen groeien supersnel uit hun kleding. Bij Achtung!
Baby kun je goede kwaliteit 2e handskinderkleding kopen

en ook handgemaakte nieuwe producten zoals accessoires,
knuffels, speeltjes, sieraden, dekens, etc. Bovendien mag je
ook kinderkleding brengen om te verkopen en krijg je een
percentage van de opbrengst.
3. 2e handskleding volwassenen, ‘Bar & Zo’, Prins Hendrikstraat 103.
Dit is een ‘little green shop’ om mensen bewust te maken
van wat ze kopen. De winkel is een combinatie van diverse
groene planten en 2e handskleding (schoongewassen,
netjes geordend en met unieke exemplaren).
4. Slow Fashion, ‘Heet Strijken’, Prins Hendrikstraat
30b.
Met kleding uit verschillende tijden en periodes, bijvoorbeeld unieke items uit de jaren 80 en 90, kun je een unieke
individuele stijl creëren. Daarnaast
zijn er ook nieuwe merken van jonge
designers (onder andere Henk die
van oude stoffen nieuwe kleding
maken. Tot slot kun je leren om je
eigen kleding te vermaken. Maak
een broek bijvoorbeeld langer of
korter, zodat die weer perfect past
en je deze niet hoeft weg te gooien.

materiaal, zoals kimono’s, tassen en portemonnees waarbij
alle restjes worden gebruikt. Maar ook héél veel meters
stof in diverse kleuren en designs om zelf kleding te maken.
De stoffen worden met de hand geweven en beschilderd
door mensen in kleine ateliers tegen een faire prijs.
Ben jij klaar voor een meer duurzame garderobe? Begin
met deze makkelijke kledingtips:
•• Ruim op wat je niet meer draagt.
•• Ruil, recycle of leen kleding.
•• Repareer of maak het lekker zelf.
•• Zorg goed voor de kleding die je
hebt.
•• Koop duurzame merken of vintage/2e hands.

5. Stoffen van natuurlijk materiaal, ‘Heinde & van Verre’, Vondelstraat 48.
Een winkel vol met katoen, vilt, zijde, jute, linnen en hennep. Je vindt
nieuwe producten van gerecycled

Wil je meer weten over duurzame
kleding? Check de site www.dsfw.
nl. Wil je meer informatie over de
winkels en ben je nieuwsgierig naar
meer ‘eerlijk winkelen’ in de wijk?
Check www.eerlijkwinkelen.nl (kies
Den Haag, eventueel in de legenda
fair trade, biologisch, 2e hands en/of
overig).

Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Ebrahim
ELS KRUIK

Ik ben dus Ebrahim.
Ben 7 jaar oud en zit in groep 4a van de van de Spieghelschool.
Ik heb een jonger zusje, Sainabou, die zit ook bij mij op school en
een lieve moeder en niet zo lieve vader als ik stout ben…
Ik woon in een bovenwoning in de Roggeveenstraat. In het rustige stukje kun je best wel voetballen. Maar voor auto’s moet je
altijd oppassen. Dan gaan we snel aan de kant.

lezen is heel makkelijk. Dat doe ik
supersnel!
We leren in groep 4 ook aan elkaar te
schrijven, dat vind ik ook leuk.

Wat ik leuk vind:

Mijn school:

Herfstvakantie:

Voetballen met mijn vrienden uit de buurt
of bij hun thuis Roblocs gamen, een heel
leuk spel. Naar muziekjes luisteren van het
spel Call Donkey. Of op mijn eigen kamer
spelen. Ik heb best veel speelgoed en een
mooie auto met afstandsbediening, waar ik
erg veel mee speel. Ik kan ook leuk met
mijn zus spelen en mijn kamer opruimen
vind ik niet erg want dan kom je ineens
weer oud speelgoed tegen.
En ik ben bezig voor mijn 1e zwemdiploma
in de Blinkert. Ik moet er naartoe fietsen en
dan zwemmen. Dat vind ik allebei leuk en
spannend!

We moeten nu iedere schooldag vroeg op
want onze oude school is er niet meer.
Ze zeggen dat de nieuwe school heel mooi
wordt, en dat hij al snel klaar is, maar tot
die tijd reizen alle kinderen met de bus
naar Loosduinen.
De school begint om 8.30 uur. Ik vind het
niet zo erg om zo vroeg met de bus heen en
weer te gaan want ik maak grapjes met
mijn vrienden uit de klas.
In de grote pauze kun je een chillvak kiezen: dus met speciale sportmeesters verschillende balspelen doen of iets anders.
In de klas vind ik rekenen niet moeilijk en

Natuurlijk spelen met mijn vrienden
uit de buurt, voetballen, steppen,
naar de speeltuin op het Koningsplein, bellenblazen…
Eigenlijk zouden we in onze straat
een eigen speeltuin moeten hebben
want die op het Koningsplein is best
vol met veel kinderen en weinig dingen.
En je moeder moet altijd mee om samen
over te steken.
Maar ze heeft beloofd dat we in de vakantie naar die supergrote bioscoop het Universum gaan om naar de pinguins te kijken! Dat vind ik wel erg gaaf!

Wat wil je later worden?
Ik wil bij de politie. Politieman of detective
worden, met een eigen bureau en anders
brandweerman. Ik wil later mensen helpen.
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Apotheek PHP organiseert op 23-11

Auping
EenEssential
frisse blik op

jouw slaapkamer

Keuze uit
5 kleuren

natuurlijke
cosmetica middag

Verkrijgbaar
in 2 hoogtes

van 14-17u

Ontwerp: köhler wilms
(ONH GDJ IULV RSVWDDQ EHJLQW PHW HHQ JRHGH QDFKWUXVW (Q $XSLQJ KHOSW MH GDDUELM 0DDN
NHQQLV PHW KHW HLJHQWLMGVH GHVLJQ YDQ GH QLHXZH (VVHQWLDO 'RRU ]LMQ YHUVFKLOOHQGH NOHXUHQ
HQ VWLMOPRJHOLMNKHGHQ SDVW GH (VVHQWLDO LQ HONH VODDSNDPHU (Q GH  UHF\FOHEDUH PDWHULDOHQ

Met de Auping Essential kies je voor een eigentijds en duurzaam design

PDNHQ KHW RRN QRJ HHQV HHQ YROOHGLJ GXXU]DDP RQWZHUS 6WD HONH GDJ IULV RS NRP QDDU RQ]H

dat past
elkMRXZ
interieur.
En gecombineerd
de spiraalbodems en
ZLQNHO
HQ in
VWHO
(VVHQWLDO
VDPHQ YDQDI ʵmet

matrassen van Auping ben je verzekerd van optimaal slaapcomfort.
Laat je inspireren op www.auping.nl/essential

Laat je inspireren op auping.nl/essential

Auping Plaza Den Haag
Prins Hendrikplein 3
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

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

Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag
070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl
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SINDS KORT BEZIET
LUUKIE DE WERELD
VANUIT EEN POTJE
EN HEEFT DAAR ZO ZIJN
EIGEN KIJK OP

RONDJE
HOND

LEZERSPOST

Beste redactie,

DOOR ELS KRUIK

Goedgekeurd door de
buurt, so what?
Na precies 6 weken moest de baas toch met de billen
bloot: ging deze Spaanse puber nou blijven of niet?
Zo ja, snel bellen dan kon die vandaag van de lijst.
Zo nee, dan terug naar Balkbrug! Grappig, dat rijmt…
Maar voor dat belletje moest ze eerst een rondje door
de buurt lopen.

Het was weer een plezier om het ZeeheldenNieuws te lezen.
Alleen was het een beetje jammer dat ik erachter kwam dat er al
drie colleges geweest zijn van Zeehelden verwarmen gasvrij.
Is het ZeeheldenNieuws #5 misschien te laat bezorgd? Ik kreeg
het afgelopen donderdag de 27e in mijn brievenbus.
Het kan ook zijn dat de informatie over de collegereeks al op jullie
website stond, maar daar kijk ik nooit op. Dus ik zal in de toekomst
vaker de website checken :-)
Met vriendelijke groet,

Dus lekker gewoon in de tuin, eerst leuk, daarna
dom blaffen bij het luiden van de kerkklok. Daarna
met z’n vuile pootjes bij haar op Haar bank willen
springen. Nee, Nee, dat mag niet. Deze jongeman
begrijpt dat niet, of doet alsof, maar hij blijft 3x
aandringen. Wat wil je baas? Hij Moet Gewoon...
Naar Buiten! Dan moet hij toch nog even wachten dat ken ik nog - en vreet hij aan een rubberfotolijstje... Nou zwaait er wat denk je dan, maar een paar
zwiepjes om de oren helpen al. Hij kijkt je olijk aan
en je denkt, wat een koppie… Hij begrijpt het… Nou
en, dacht ik, mag die nou blijven?
De baas draaide uiteindelijk een groot buurtrondje en
kwam veel mensen tegen die om hem moesten
lachen en uit zichzelf een praatje begonnen. Dat is
het recept voor integratie, mijmerde ik, want die
Nanuk mag vanaf vandaag dus mooi hier blijven.

Hugo was lang niet zo groot
als zijn achternaam
zou doen vermoeden
Eigenlijk was hij maar
een klein opdondertje
dat met gemak
in een boekenkist paste
Kwade tongen beweren zelfs
dat de lengte van Hugo
in het niet viel
bij de dikte van Van Dale
die toen nog niet
aan obesitas leed

Elize Lantink

Beste redactie,
Dus Nu even Niet wandelen in het bos, de duinen en
het strand want daar waren allemaal honden en
bazen die hem enig vonden. Dan moest ze hem weer
loslaten en kon ze “uren” op hem wachten. En, er
waren daar veel meer honden uit het buitenland dan
ze ooit had geweten. Dat schept een band tussen
hond/hond en baas/baas en daar had ze nu even
geen tijd voor…

Hugo

Met genoegen heb ik laatst het artikel over de volle maan gelezen,
in het ZeeheldenNieuws.
In 1989 heb ik een korte tijd in de bewonerscommissie gezeten
en hebben we, heel professsorisch, ook een 'krantje' uitgegeven.
Daarvoor had ik een artikel over de klok geschreven en dat krantje
heb ik al die jaren bewaard.
Toen ik dat stukje las besefte ik dat het een tijdsbeeld weergaf en
niet nagekomen beloftes van reparatie.
Gisteren heb ik wat heen en weer geappt met
vriendinnen en zij haalden mij
over om dit i.e.g. met jullie te
delen.
We werden er een beetje melig
van omdat bleek dat ik de enige van het stel was die de klok
nog in werking heeft gezien.
(Hoewel het tijdmechanisme al
zodanig beschadigd was dat hij
nooit op tijd heeft gelopen).
Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat het, vooral de bewoners
van het eerste uur (lees 'mij') veel
voldoening zou geven als de heer
Duivensteijn met nieuwjaar om
precies 24.00 via dat gekke trapje omhoog klimt en de klok met de
hand op tijd zet... voor straf...

Dat Hugo toch
in de boeken wist te geraken
heeft dan ook niets
of juist alles
met zijn grootte te maken
Alexander Franken
www.Alexanderen.nl

IN-ZICHT/ streetart
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR ALEID LANDEWEERD

TIVOLISTRAAT

WITTE DE WITHSTRAAT

ZOUTMANSTRAAT
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ELZENAAR
MAKELAARS

&

TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

SPONSOR
VAN HET
ZEEHELDEN
FESTIVAL

VAN DIEMENSTRAAT 219A, DEN HAAG
• Modern 2 kamer appartement;
• Nabij de Laan van Meerdervoort
gelegen;

• Gebruiksoppervlakte van 62 m2;
• In goede staat van onderhoud.
Vraagprijs € 229.500,- k.k.

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!

Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding
Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier

Bijuu
Bij
om
om
de
dehoek
hoek
! !SlankSlank
BellyBelly

Westerbaenstraat
Westerbaenstraat
151 151

Senior
Senior

__________________________________________________________________________________

groepstraining
groepstraining

Fitness
Fitness

met professionele
met professionele
begeleiding
begeleiding

IN IN
ALL
ALL

€25,-€25,--

SaunaSauna

v.a.
v.a.
maand
perper
maand
€5,76
€5,76







Lessen:
Lessen:

per week
per week

CrossFit
CrossFit
BodyPump
Pump
Body
Pilates
Pilates
Voedingsadvies
Voedingsadvies
Div.
Div.Yoga
Yoga
Kickboxing
Kickboxing
Body&Mind
Body&Mind
En
Ennog
nogveel
veel
meer!
meer!

Kom
Komlangs
langsvoor
voor
eeneen
GRATIS
GRATIS
proeftraining,
proeftraining,
z.o.z.! z.o.z.!

Ontwerper
gezocht!
die op vrijwillige basis de
lay-out van het ZeeheldenNieuws wil verzorgen met
behulp van Adobe Indesign.
Aanmelden bij Wybe:
06 44 503 836
wybezeeheldennieuws@gmail.com

LemonGrass
Adres:
Zoutmanstraat 4 a
2518 GP Den Haag

Contact:
Tel: 070-3153610
Fax: 070-3153619

e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30
Zaterdag
: 9.00-13.00

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
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Den Haag
Kijk voor
info en prijzen:

lemongrasshealth.nl

ZEEHELDENNIEUWS

WEER VEEL NIEUWE WINKELS
IN ONZE WIJK, CHECK HUN
WEBSITES VOOR DETAILS

NIEUW!

10.041 vind-ik-leuks
4.082 bezoeken

GERBEAUD

JOIN US ON INSTAGRAM @ZEEHELDENKWARTIER
&
SHARE #ZEEHELDENKWARTIER TO BE FEATURED

JOIN US ON
FACEBOOK.COM/ZEEHELDENKWARTIER

Zoutmanstraat 14a
www.facebook.com/gerbeaud.nl

NIEUW!
GASTROPUB VAN KINSBERGEN

DE DAG VAN DE DUURZAAMHEID
WAS GEWELDIG!

Prins HendrikPlein 15
www.gastropubvankinsbergen.nl
illustratie: Yara Franken

NIEUW!
BARBERSHOP NOBLE SAVAGE

Prins Hendrikstraat 160
www.noblesavage.nl

We zagen de hele wijk herenigd, om samen
hardop te roepen hoe belangrijk duurzaamheid
is - niet alleen op de dvdd maar op elke dag van
het jaar. Het regende op 10 oktober prachtige
initiatieven - van gratis koffie tot heerlijke
maaltijden, van kledingruil en fotoshoots tot
groene rondleidingen, kledingreparatie en
workshops voor de kleintjes.
Daarnaast werden op de Dag van de
Duurzaaheid de etalages van sommige winkels
opgeleukt door de illustraties van kunstenaar
Yara Francken.
Middels deze illustraties werden de duurzame
producten van de winkels in de spotlight gezet.

Van de Zeeheldentuin waar je zelf kan moestuinieren tot Lekker Nassûh waar je groentepakketten van lokale boeren kan ophalen.
Van statiegeldborden en -glazen op de Proef
de Wijk om afval te verminderen tot de BBOZ,
de stichting buurtbeheer, die na de
evenementen weer alles netjes maakt.
Van de biologische moestuin het Welpje tot
duurzame boerderij het Beestenspul. Van de
Tempel en Court Garden hotel, die een labelsprong hebben gemaakt met de energielabel
van G naar A+, tot wormenhotels om van afval
tot een grondstof te maken.
Van een duurzame kledingbibliotheek Bij
Priester tot een complete Little Green Shop
Bar & Zo. Wil je nog meer duurzame tips? Wat
denk je van Chairs met het herbekleden van
Louis XVI stoelen en Classic Design met het
refurbishen van EAMES stoelen?

INSTATOUR DOOR
HET ZEEHELDENKWARTIER
KERST EDITIE
De zusters van De PR Kliniek organiseren
samen met blogger/stylist en Instagramwonder Hipaholic een inspirerende tour door
het hippe Zeeheldenkwartier. Anuschka
Odau van Hipaholic leert je hoe de mooiste

En zo zijn er nóg veel meer duurzame
initiatieven in het Zeeheldenkwartier.

ONTDEK ZE!

NIEUW!

foto’s maakt voor Instagram en welke apps
daarvoor het beste zijn. Ook geeft ze je tips
en tricks voor smartphone styling. Dit alles
tijdens een wandeling waarbij je de leukste,
hipste en meest fotogenieke winkels in het
creatieve Zeeheldenkwartier ontdekt!
De verschillende ondernemers vertellen hun
bijzondere verhalen. Kortom; win win!
En deze tour is extra bijzonder:
staat helemaal in het teken van Kerst!🎄🎄
Kosten: 35 euro per persoon.

RODA

BACK TO THE 80’S WITH
HALLEY’S COMET

W!

NIEU

Op 15-12-2018 van 10:00 tot 14:00 uur
Meer info: @de_pr_kliniek

Piet Heinstraat 116

NIEUW!
KOKIE KINDERDAGVERBLIJF

HALEY’S COMET

Haley’s Comet is er om mensen een plek te
bieden die zorgeloos, nostalgisch en een
tikje rebels is. Het gevoel dat je krijgt bij het
kijken van de klassieke films uit de 80s: niet
alles hoeft perfect te gaan, maar je staat er
zeker niet alleen voor. We serveren specialty
koffie en ‘all day breakfast’.

Zoutmanstraat 63
www.kokie.nl

Foto by Stephanie Marihan
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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

Ria Roozenburg neemt
afscheid van de kookgroep
op maandag.

Bingo
Onze Loes is na 4 jaar trouwe dienst gestopt met de
bingo. Wendy en Trudy Messerschmidt hebben het
overgenomen met op de reservebank Piet Dijkman. Ook
geen eenvoudige klus, de bingoboodschappen wordt
door Songul Kiziltas gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe
prijzen, nieuwe gezichten. Kom gerust een keertje
meedoen er zijn goedgevulde boodschappentassen te
winnen en er is altijd nog een troostprijs. Bovendien
kunt u bij het buffet iets lekkers te eten en te drinken
bestellen bij meneer Quen, Asha, Carla of Songul.

Omdat zij nieuwe knieën heeft gekregen kan ze niet
lang staan in de keuken. Het was weer gezellig druk de
laatste keer bij haar afscheid. Ria heeft meer dan tien
jaar lang gekookt in de Heldenhoek.

Tekenclub weer vrolijk bezig
De tekenclub heeft een tijdje zonder docent doorgewerkt. Heleen van der Heuvel hield ermee op. Nu worden de lessen gegeven door kunstenares Molona Boertien.
Het beleven van schoonheid in beeldende kunst in een
ongedwongen sfeer. De Heldenhoek, een ontmoetingsplek die inspiratie geeft door het sociale gebeuren dat
zich rondom tekenen en schilderen afspeelt. U kunt
meedoen in de Heldenhoek op maandag van 14.0016.00 uur.

ACTIVITEITENOVERZICHT HELDENHOEK
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2018

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u bellen met de
receptie van de Heldenhoek: 070 205 2279
Of langskomen…U bent van harte welkom!

Bingo

Japans schaken Shogi

Maaltijd 55+

20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei.
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30-16.00 uur

Iedere vrijdag 13.00-16.00 uur
m.u.v. laatste vrijdag van de maand

Maandag en donderdag 17.00 uur
Kosten: € 5,00 per maaltijd

Burenhulpcentrale

Jongerensoos leeftijd 12-20 jaar

Pannenkoeken

Maandag’s van 09.00-17.00 uur

Vrijdag 16.00-19.00 uur

Iedere 3e zondag van de maand
13:00-16:00 uur

Country-Line dans

Kendo

Woensdag van 12.00-13.00
€ 10,- bij de activiteit betalen

Dinsdag en donderdag van 20.00-22.00 uur
Info: Ed Hinsen telefoon 06-288 03 580

StoelYoga

Gymnastiek 55+

Marokkaanse bewonersgroep

Tekenen en schilderen

Maandag 12.30-13.15
Vrijdag 9.00-9.45 uur en 10.00-10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand. Ooievaarspas € 3,-

Huiswerkbegeleiding voor kinderen.
Zaterdag van 13.00-15.00 uur

Maandag 14.00-16.00 uur

Haags Hopje in Jennyplantsoen
Dagelijks 15.00-18.00 uur
Speluitleen woensdag 13.30-19.00 uur

Handwerken 55+
Dinsdag 9.30-12.00 uur
Kosten: gratis

Info-Voorleesexpres
Ma t/m Wo 10.00-17.00 uur
Annelies de Hoog telefoon: 06- 433 95 281

Informatie en Advies
Woensdag-Donderdag 09.00-16.00 uur

Informatiebijeenkomst werkgelegenheid

Donderdag van 10.00-11.00 uur, gratis

Rommelmarkt
Elke laatste vrijdag van de maand

Zaterdag van 15.00-17.00 uur

Meidenclub

Sjoelen
Donderdag 13.30-16.00 uur

Woensdag van 16.00-18.00 uur

Judo
Donderdag 8.00–19.00 uur en 19.00-20.00 uur
Kosten: € 5,- per maand

Kinderclub
Woensdag 13.30 tot 15.30 uur
Kosten: € 0,50 per keer

Yoga
Maandag 9.30-10.30 uur
Kosten € 10,- per maand

Zumba
Iedere woensdag 19.00-20.00 uur

