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Tijdens de druk bezochte bijeenkomst pre-
senteerde Fokke Ypma van de gemeente Den 
Haag het 'schetsontwerp' van de nieuwe situ-
atie. "De grachten in Den Haag vormen de  
lijst om de binnenstad. We hebben nu een  
kans om een stukje historie terug te laten 
komen." Daarmee doelde Ypma op het plan  
van de gemeente om de overkapping over 
het stukje gracht in de hoek tussen de  
Elandstraat en de Anna Paulownastraat  
weer weg te halen.

In het ontwerp is ook een opstapplek opge-
nomen waar mensen in en uit (rondvaart)
boten kunnen stappen. Rondvaartbedrijf Wil-
lemsvaart reageert enthousiast op de nieuwe 
opstapplek. "Een mooie aanlegplaats, dicht-
bij leuke winkels, horeca, het mooiste plein 
van de stad (Anna Paulownaplein) en het  
Vredespaleis."

Bomen
Voor het project moeten er vier bomen weg. 
Ze staan te dicht op de kade of in de weg 
voor de verbouwingswerkzaamheden. Na het 
project worden er zes bomen aangeplant. De 
gemeente belooft daarbij dat het om behoor-
lijke bomen gaat met een stamomtrek van 
minimaal 45 centimeter, zoals de lindes die 
vorig jaar langs de vernieuwde Toussaintka-
de zijn geplant. 

Langs de gracht op het Piet Heinplein komt 
een balustrade zoals die ook langs andere 
bruggen loopt. Op de vraag of de gemeente 
niet bang is dat de brugleuningen dan direct 
vol staan met fietsen, reageren de betrokken 
ambtenaren een beetje wanhopig. "We den-
ken nog na over manieren om fietsen daar  
te weren, maar de praktijk leert dat mensen 
zich nauwelijk laten sturen als het gaat om 

het parkeren van fietsen. Als iemand een 
goed idee hiervoor heeft, is dat van harte 
welkom."

Fundering aangetast 
Het openmaken van de gracht is onderdeel 
van de grote opknapbeurt die de kades en 
bruggen in Den Haag op dit moment onder-
gaan. Bij veel kades en bruggen is de houten 
fundering ernstig aangetast door bacteri-
en. Dat geldt ook voor de fundering onder 
de bruggen naar de Elandstraat en naar de 
Anna Paulownastraat. Omdat de bruggen  
en de kades daar toch op de schop moe-
ten, ontstaat een mooie kans om de situatie  
te verbeteren.

Eind van dit jaar wordt begonnen met het 
omleggen van kabels en leidingen, zodat 
de ondergrond vrij is om de verbouwing te  
kunnen beginnen. Waarschijnlijk kan er dan 
na de zomer van 2021 gestart worden met  
de werkzaamheden om de twee bruggen 
en de kademuren aan het Piet Heinplein te  
vervangen.

Zeehelden
Piet Heinplein krijgt historie terug

DE GRACHT ONDER HET PIET HEINPLEIN WORDT IN DE TWEEDE HELFT 
VAN 2021 WEER OPENGEMAAKT EN IN HISTORISCHE STIJL OPGEKNAPT. 
DAT BLIJKT UIT DE VOORLOPIGE PLANNING DIE DE GEMEENTE TIJDENS DE 
INFORMATIEBIJEENKOMST OP 19 FEBRUARI PRESENTEERDE.

TEKST REINOUT BARTH
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DONDERDAG 11 MAART 

EN 9 APRIL
19.30 uur Heldenhoek
Bijeenkomst werkgroep 

Leefbaarheid en Verkeer
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19.30 uur Heldenhoek
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Bewonersorganisatie 
ZeeheldenKwartier

De Groene Eland
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Van 19.00 – 21.00 uur 
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Rond de Grote Kerk 12

2513 AM  Den Haag 
Achterbanbijeenkomst 
Kwaliteitsverbetering 

Centrum-Noord (zie artikel 
op pagina 2 van deze krant)

Zie t.z.t. publicatie in de 
Posthoorn En op onze website 

zeeheldennieuws.nl
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TELEFOON
NUMMERS

DE GROENE ELAND     070 356 0410 

POLITIEBUREAU KARNEBEEK 0900 8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 070 366 0808   

BUURTBEHEERBEDRIJF BBOZ 070 361 5990   

SOCIALE RAADSLIEDEN 070 353 7500 

HAAGSE WETSWINKEL 070 353 7844  

JURIDISCH LOKET 0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 070 346 97 17

DOKTERSNACHTDIENST 070 346 9669

OUDERENWERK CENTRUM 070 205 2270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN 070 375 1300

MAALTIJDEN HELDENHOEK 070 205 2270   

MAATSCHAPPELIJK WERK 070 205 2000

WIJKBUS STAP-IN 070 352 0416 
(op werkdagen van 09.00 – 10.00  uur)

SERVICEPUNT XL  070 205 22 90

BURENHULP  070 205 26 00

BEGELEIDEN & RIJDEN  070 205 27 00

Kwaliteitsverbetering autoverkeer 
Centrum-Noord

In de eerste editie van het Zeehelden-
Nieuws in 2020 heeft u kunnen lezen 
dat verkeerswethouder van Asten een 
werkgroep heeft ingesteld om hem in 
een co-creatieproces te adviseren hoe 
er minder doorgaand autoverkeer door 
Centrum-Noord kan rijden om zo de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Het plange-
bied Centrum-Noord omvat alle wegen 
tussen de Waldeck Pyrmontkade, Veen-
kade, Prinsessewal, Hoge Wal, Mau-
ritskade, Koningskade en Teldersweg. 
Er zijn een aantal positieve, maar ook  
een aantal negatieve effecten voor het 
ZeeheldenKwartier. De bereikbaarheid 
en de doorstroming van het Zeehelden-
Kwartier wordt hiermee ernstig geraakt. 
Ook is er op onderdelen de vraag of  

de voorgestelde maatregelen te hand-
haven zijn of dat er meer sluipverkeer 
ontstaat. 

Om deze inhoudelijke punten te kunnen 
duiden en bespreken met jullie, bewoners 
van centrumgebied Noord, is er een bij-
eenkomst gepland op woensdag 1 april in 
de Grote Kerk, van 18.30- 21.00 uur. Deze 
‘achterban-bijeenkomst’ zal gehouden 
worden voor heel centrum Noord. Daar 
zijn alle deelnemende organisaties verte-
genwoordigd en zeker ook alle bewoners 
en ondernemers uit de verschillende  
wijken. Naast een aantal stadsbrede  
organisaties nemen deel: Archipelbuurt, 
Willemspark, Bankastraat, Centrum 
2005, Noordeinde, Hofkwartier, De 

Groene Eland, BIZ-ZeeheldenKwartier, 
Duinoord, Zorgvliet en de Binnenstad.

De Bewonersorganisatie Zeehelden-
Kwartier ‘De Groene Eland’ moedigt 
iedereen aan om mee te denken op 1 april 
in de Grote Kerk van 18.30-19.00 uur. 
Houdt daarom onze website Zeehelden-
Nieuws.nl in de gaten, of ga te rade bij 
Trudy Hollander (maandag- en donder-
dagochtend in onze wijkwinkel).

In de week van 10 maart wordt door 
de Gemeente huis-aan-huis een brief 
gestuurd met de uitnodiging die hier-
naast op pagina 3 van deze krant staat 
en er komt een artikel in de Posthoorn 
met dezelfde uitnodiging: 
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During a well-attended meeting, Fokke 
Ypma outlined the new situation on behalf of 
the municipality. As he explained, referring 
to the plan to remove the structures cove-
ring the canal at the crossroads between 
Elandstraat and Anna Paulownastraat, “The 
canals form a framework around the heart 
of The Hague. And now we’ve got the chan-
ce to bring some history back.”

The design as outlined includes a mooring 
point for getting on and off canal cruises 
and other boat trips. The canal cruise ope-
rator Willemsvaart responded enthusiasti-
cally: “It’ll be an excellent spot for mooring, 
close to nice shops, cafes and restaurants, 
the most attractive square in The Hague 
(Anna Paulownaplein) and also the Peace 
Palace.”

Trees
As part of the project, four trees, which are 
too close to the canal side or will obstruct 
the construction work, will have to be cut 
down. But once the project has been com-
pleted, six trees will be planted in their 
place. The municipality has promised that, 
like the lime trees planted after last year’s 
Toussaintkade renovation, these will be 
good-sized trees, with trunks at least 45 
centimetres in diameter.
Just like on other bridges in The Hague, a 
railing will be erected alongside the canal 
on Piet Heinplein. The question of whether 

this will immediately turn the bridge into a 
popular place for parking bicycles certainly 
hasn’t escaped the municipality’s attenti-
on. As a spokesperson said, slightly despai-
ringly, “We’re still working on ways to stop 
the bridge becoming cluttered, but experi-
ence shows it’s really hard to get cyclists to 
park their bikes where we want them to. So 
we’ll certainly be pleased to hear any good 
ideas anyone may have.”

Bridge foundations rotting
Opening up the canal is part of the major 
renovation that the canal banks and 
bridges in The Hague are currently under-
going. Bacteria have caused serious rot-
ting of the wooden foundations under 
many of the city’s canal banks and bridges, 
including on Elandstraat and Anna Paulow-
nastraat. Reconstructing the bridges and 
canal banks is therefore a good opportuni-
ty to remedy this problem. 

In preparation for the construction work, 
the municipality will start diverting cables 
and pipelines in late 2020. Work to replace 
the two bridges and canal banks on Piet 
Heinplein is then expected to start after 
the 2021 summer holidays.

History returns to PIET HEINPLEIN

ACCORDING TO PROVISIONAL PLANS PRESENTED AT AN INFORMATION 
MEETING ON 19 FEBRUARY, THE MUNICIPALITY OF THE HAGUE IS INTENDING 
TO OPEN UP THE CANAL BENEATH PIET HEINPLEIN AND RESTORE IT IN HIS-
TORICAL STYLE. WORK IS DUE TO START IN THE SECOND HALF OF 2021.

Uitnodiging
Kwaliteitsverbetering autoverkeer 

Centrum-Noord
Informatiebijeenkomst
Verminderen doorgaand 
autoverkeer Centrum-Noord

Bewoners, ondernemers en belan-
genorganisaties willen de leefbaar-
heid en bereikbaarheid van Cen-
trum-Noord verbeteren. Samen met 
de gemeente Den Haag hebben zij 
een advies opgesteld voor de wet-
houder en de gemeenteraad. Op 
woensdag 1 april tussen 18.30 en 
21.00 uur presenteren de organi-
saties dit maatregelenpakket in de 
Grote Kerk. Bewoners en onderne-

mers uit Centrum-Noord zijn van 
harte welkom voor de presentatie 
en toelichting.

Verbetering
In Centrum-Noord zijn 3 drukke rou-
tes waar het belangrijk is dat het 
verkeer beter door kan rijden en de 
luchtkwaliteit verbetert. 

1. Dr. Kuyperstraat - Mauritskade -  
Scheveningseveer - Hogewal

2. Javastraat - Laan van Meerdervoort
3. Laan Copes van Cattenburch -  

Burgemeester Patijnlaan

Sinds de zomer van 2018 heeft een 
speciale werkgroep met daarin ver-
tegenwoordigers van verschillende 
bewoners- en belangenorganisaties 
gewerkt aan een advies. De werk-
groep is hierbij ondersteund door  
een extern deskundige op het 
gebied van verkeer en mobiliteit 
en de gemeente Den Haag. Er ligt 
nu een maatregelenpakket waar-
mee de werkgroep wil bereiken dat 
er minder doorgaand autoverkeer 
door Centrum-Noord komt en de 
leefbaarheid verbetert. 

Uitgangspunten voor het advies 
zijn: 
 • minder doorgaand autoverkeer
 • betere luchtkwaliteit
 • meer groen
 • verbetering verkeersveiligheid
 • verbetering fietsroutes 
 • betere oversteekplaatsen

Deelnemende organisaties:
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Ambulancedienst, Bankastraat/AWOC (ondernemersorganisatie), Bewonersorganisatie 
ZeeheldenKwartier ‘De Groene Eland’, Bewonersorganisatie Stichting Binnenstad, Bewonersvereniging Hofkwartier, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF), BIZ 
Buurtschap Centrum 2005, BIZ Hofkwartier, BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde, BIZ ZeeheldenKwartier, Brandweer, Buurtschap Centrum 2005, Gemeente Den Haag, 
Fietsersbond, HTM, MetropoolRegio Den Haag-Rotterdam, Ondernemersorganisatie Bankstraat/AWOC, Ondernemersvereniging Willemspark, Politie, Rover, Stichting 
Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Stichting Wijkoverleg Zorgvliet, Vereniging Vrienden van Den Haag, Voorall, Wijkorganisatie Kortenbos.

Meer informatie
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/kwaliteitsverbetering-routes-centrum-noord.htm
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ZEEHELDENFESTIVAL 40 JAAR
VAN 1 T/M 5 JULI 2020

Enkele weken geleden stelde Linda de Mol in een tv-quiz de vraag op 
welk festival de inmiddels beroemde Anouk haar eerste optreden had. 
Antwoord: Op het ZeeheldenFestival in het ZeeheldenKwartier van 
Den Haag. Dat was in 1995. Barry Hay van The Golden Earring had 
haar daar ontdekt. Ook de leden van de Golden Earring, Mariska Veres, 
Spike en nog vele anderen hebben hun schreden op het ZeeheldenFestival 
gezet. Welke nieuwe vedetten zullen op het veertigjarig jubileum het 
podium betreden? En worden ze net zo beroemd als enkele van hun 
voorgangers? De tijd zal het leren. Aan het publiek zal het 
niet liggen, en ook niet aan de programmering van de 
veertigste editie van het festival. Iedereen is welkom 
op dit gratis festival dat dankzij ruim tweehonderd 
onbetaalbare vrijwilligers, betalende sponsors en 
subsidie van de gemeente Den Haag levend wordt 
gehouden. Het Festival wordt op 1 juli 2020 ‘s 
middags om 18.00 uur geopend door … Ja, door 
wie wordt deze veertigste editie geopend? Dat 
houden we nog even geheim. 

Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 

vertelling over een plek of gebeurtenis  
in het ZeeheldenKwartier.
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Circus Sarrasani was een in 1902 opgerichte Duitse circusonderneming met een 
vaste locatie in Dresden en twee rondreizende circussen. Het internationaal 
rondreizende circus was in 1937 in Nederland voor een optreden in Schevenin-
gen. Scheveningen had in die jaren aan de Zwolsestraat nog een station, het 
begin (of het eind) van het Hofpleinlijntje dat Rotterdam met Scheveningen ver-
bond (o.a. via Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Voorburg).

Ook circus Sarrasani maakte van die lijn gebruik. Zo kwam het dat,toen het cir-
cus op 24 augustus 1937 uitgespeeld was, het met al z’n hebben en houden aan 
boord van de trein op station Scheveningen stapte. Een van de attracties van het 
circus was de bejaarde olifant Jenny. Tijdens het overladen van de 108-jarige 
olifant kwam zij met een poot klem te zitten tussen de wagon en het perron en 
zakte op de grond. Jenny was te zwak om zelf nog overeind te kunnen komen. 
Met behulp van een takelwagen van de brandweer is Jenny overeind gehesen en 
vervolgens met een dieplader naar de Haagse Dierentuin gebracht om weer op 
adem te komen (zie foto). Helaas mocht dat niet meer baten: Jenny is daar die-
zelfde dag nog overleden.

Het Onderwijsmuseum, destijds in de Hemsterhuisstraat, heeft het kadaver van 
Jenny voor vijftig gulden gekocht met het doel het geraamte in het museum ten-
toon te stellen. Daartoe werd als eerste het kadaver in het slachthuis voor vijfen-
veertig gulden uitgebeend en werd de huid verkocht. Daarna werd het skelet in 
een vijver van het Zuiderpark gelegd om de vissen de laatste restjes vlees te 
laten verwijderen. Na een jaar werd het skelet uit de vijver opgevist en was al 
het vlees verdwenen. Echter, het geraamte was groen uitgeslagen door de algen 
in het vijverwater. Om dat weer schoon te krijgen is het skelet in de tuin van het 
museum in wit zand begraven.

Vermoedelijk omdat de oorlog uitbrak, werd Jenny niet meer opgegraven en 
werd ze vergeten. Niemand dacht meer aan het olifantenskelet. Pas toen in de 
80-er jaren de geschiedenis van het museum werd onderzocht, kwam Jenny uit 
de archieven tevoorschijn. En toen in 1991 het museum werd afgebroken, is men 
naar de stoffelijke resten van Jenny gaan zoeken. Jenny werd echter niet gevon-
den. Tot op de dag van vandaag is het een raadsel wat er met de botten van 
Jenny is gebeurd.

In 1998 werd er door bewoners een bot gevonden dat veel op dat van een olifant 
leek. Het bot is door het Museon onderzocht en bleek van een 10.000 jaar gele-
den overleden mammoet te zijn. Een verre voorvader van Jenny zou je dus kun-
nen zeggen.

Het buurtplein tussen de Zorgvlietstraat en de Hemsterhuisstraat werd in de 
jaren 90 vernieuwd. Voor het bedenken van een naam voor het nieuwe plant-
soen is onder de omwonenden een prijsvraag uitgeschreven. Jenny was nog niet 
helemaal vergeten, want voorgesteld werd het plein naar de verdwenen olifant 
te noemen. En zo geschiedde.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

JENNY 
(1829 – 1937) 

 De verdwenen olifant.
DOOR RENÉ MORS

ZEEHELDEN BIBLIOTHEEK 

Programma maart 2020 

 
 Vrijdag 6 maart: HISTORISCH LOKET 
  Wil je meer weten over je huis, straat of familie? Wij helpen je verder! 
 14.00 – 16.00 uur 
 

 
 
  Woensdag 11 maart:  
    
  KINDERTHEATER KABOEM!             
    
  met  KLEINE UIL  
    
   Meezingen, geluiden maken, dansen, 
  stampen, kwaken en nog veel meer, 
  peuters en kleuters kunnen hun hart 
  ophalen! 
    
  Aanvang: 15.00 uur, toegang €3,50 
  Aanmelden via: 
  info@zeehelden-bibliotheek.nl 
  Of kom langs in de bibliotheek! 
    

 

   
  Woensdag 25 maart: FILOSOFIECAFÉ  
  We lezen en bespreken:  
  Wolfram Eilenberger – Het tijdperk van de tovenaars 
  19.30 – 21.00 uur, €6,00,  
  aanmelden via: info@zeehelden-bibliotheek.nl 

                                                         
 
En verder hebben we veel nieuwe kinderboeken, nu ook t/m 12 jaar! 
Kom langs: Witte de Withstraat 31-33 
Lidmaatschap: gratis (inschrijfgeld €2,50)                      
www.zeehelden-bibliotheek.nl 
Openingstijden: di t/m za 12.00 – 16.00 uur 

De gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen van Duurzame Zeehelden

Je eigen energie opwekken in een van de zonnigste wijken van het land? Je ener-
gierekening verlagen? Voor zonnepanelen heb je in het ZeeheldenKwartier geen 

vergunning nodig. We houden op 21 april om 19.30 uur een informatiebijeenkomst 
in de Heldenhoek, waar je alles te weten komt over zonnepanelen op je eigen dak. 
Bij voldoende animo zetten we een gezamenlijke inkoopactie op, zodat de zeehel-

den de beste zonnepanelen voor de beste prijs krijgen. 

Wie weet liggen die panelen al op je dak als de zomer begonnen is! 
Meld je dus aan voor de bijeenkomst op 21 april via een mail naar 

duurzamezeehelden@gmail.com. 

DUURZAME ZEEHELDEN ZIJN MEDE-WIJKBEWONERS DIE 
ZICH WILLEN INZETTEN VOOR HET VERSPREIDEN VAN KENNIS 

OVER - EN MEER AANDACHT EN DRAAGVLAK TE KRIJGEN 
VOOR - ALLE ELEMENTEN VAN DE ENERGIETRANSITIE.
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dat kan in een enquête, chatsessie of wijkbijeenkomst. Om 
iedereen de kans te geven deel te nemen, komen wij ook 
huis-aan-huis langs met de enquête - in samenwerking 
met wijkbewoners en de actieve wijkorganisaties. Wij 
hopen dat dit ertoe aanzet om in gesprek te blijven en 
samen aan de slag te kunnen gaan. 

Woon jij in het ZeeheldenKwartier en wil je een bijdrage 
leveren om de wijk te verbeteren? Bijvoorbeeld met het afne-
men van de enquête of met de begeleiding van de dialoog? 
Wees welkom! Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
mariannezuur@me.com.

Wil je meedoen met de enquête, de chat, of aanwezig zijn 
bij de bijeenkomst, of alle drie? Ook dan kun je contact 
opnemen. Dat gaat het makkelijkst via www.zeehelden-
dialoog.nl

Je mag de enquête ook op papier invullen en inleveren bij 
de Albert Heijn op de Elandstraat. Je krijgt de enquête 
namelijk ook in je brievenbus als je niet thuis bent. De 
enquête start op 14 maart en loopt tot 14 april.

Wat zijn jouw dromen, 
zorgen en wensen voor 
het ZeeheldenKwartier?
Laat het ons weten in 1 van de 3 mogelijkheden voor de 
wijkdialoog: 

Vandaag maken we een uitstapje naar de lente. Ik ben 
op zoek gegaan naar duurzame bloemen en planten. En  
eerlijk, die zijn in onze wijk niet makkelijk te vinden. Je 
vraagt je wellicht af: wat is er mis met het boeketje bloe-
men bij de supermarkt of het plantje bij de bloemist? 
Een bosje uit de verwarmde kas en een van ver met het 
vliegtuig ingevlogen plantje hebben een flinke klimaatim-
pact. Ze geven problemen door gebruik van veel water, 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De bodem wordt uit-
geput. Bijen en andere insecten vinden te weinig gevari-
eerd voedsel en gaan sneller dood door het gif. Bovendien  
zitten de resten van het gif op de bloemen die je thuis  
hebt staan. Gelukkig zijn er tips voor duurzamere keuzes.

Volhoud   bare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-                          AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK GEEFT DE WERKGROEP 
‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ -                       ONDERDEEL VAN DE DUURZAME ZEEHELDEN - INFORMATIE EN TIPS OVER EEN GOEDE 
EN MILIEUVRIENDELIJKE                                 LEEFOMGEVING.
TEKST MARIEKE OP HET STRAND
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Volhoud   bare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-                          AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK GEEFT DE WERKGROEP 
‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ -                       ONDERDEEL VAN DE DUURZAME ZEEHELDEN - INFORMATIE EN TIPS OVER EEN GOEDE 
EN MILIEUVRIENDELIJKE                                 LEEFOMGEVING.

Dit staat alleen op de aanleverlijst die de 
bloemist heeft. Vraag het bijvoorbeeld 
aan: Tettero & La Guirlande, bloem- en 
woondecoraties (Piet Heinstraat).

 • Koop rozen of anjers met het Fairtrade/
Max Havelaar label. Zij stellen eisen op 
het gebied van milieu én sociale omstan-
digheden van de werknemers.

– Kweek zelf bloemen en planten. Vraag stek-
jes van planten aan anderen. Richt in je eigen 
(gevel)tuin of op het balkon een plekje in om 
bloemen te kweken. Denk dan wel aan biolo-
gisch bloemenzaad. Dat is zaad geteeld zon-
der pesticiden, dat is wel zo fijn voor de bijen 
die straks de bloemen komen bevruchten.

Leuke actie: Vanaf 15 april kun je een gratis 
zakje biologisch bloemenzaad halen bij een 
van de bijenvoedselbanken, ook in het Zee-
heldenKwartier! Check www.thepollinators.
org voor plaatsen en data.

Ben je bereid om ook buiten de wijk te kij-
ken?
Ga dan naar: stadskwekerij Mens en Tuin 
(biologische zaden en planten), Pluk! Den 
Haag (biologische zaden, bloemen en plan-
ten), tuincentrum Hanenburg (biologische 
planten en zaden), tuincentrum Intratuin 
(vooral biologisch zaad, klein assortiment 

biologische planten) of zoek een duurzame 
bloemist (duurzaam in bloemen, planten én 
de bedrijfsvoering, zie www.mijnduurzame-
bloemist.nl).

Waar kun je op letten als je bloemen en 
planten koopt? (Bron o.a. Milieucentraal)

– Koop seizoensbloemen het liefst op de 
volle grond geteeld en niet in kassen. Denk 
aan tulpen, krokussen en paasbloemen in 
het voorjaar. Zonnebloem, gladiool, gul-
denroede en lelie in de zomer. Maar ook 
iets minder bekende zomerbloemen: vrou-
wenmantel, akelei, duizendschoon, aster, 
korenbloem, dahlia, klokjes, ereprijs en zon-
nehoed. Anjers en chrysanten in het najaar. 
Check de Hollandse Bloemenkalender om 
te zien wanneer wat groeit.Voor vaste plan-
ten kun je terecht bij Biologische moestuin 
‘t Welpje (Roggeveenstraat).

– Koop bloemen en planten met een keur-
merk of label:
 • Het EKO-keurmerk. Bloemen, planten en 

bollen zijn geteeld zonder kunstmatige 
bestrijdingsmiddelen, genetische modifi-
catie en kunstmest. Zowel Wauw (Piet 
Heinstraat) als The Little Green Shop 
(Prins Hendrikstraat) hebben soms 
EKO-planten in het assortiment. 

 • Vraag naar bloemen met het keurmerk 
MPS-A+. Dit geeft aan hoe de teler scoort 
op de aspecten mest, bestrijdingsmidde-
len, energie en afval. Er zijn gradaties: A+ 
is het strengst en C is het minst streng. 

  " 

Zelf houdt Ahmed zich naast begeleiding 
van werknemers ook bezig met het instal-
leren van de energiebox (gratis voor ooie-
vaarspashouders), een project van 
Schroeder en de Gemeente Den Haag. In 
de doos zitten energiebesparende pro-
ducten, zoals LED-lampen, tochtstrips en 
radiatorfolie. Vaak verdween die doos 
ongeopend in een kast. “Nu lopen we met 
de bewoner het hele huis door.” Waar 
nodig worden direct lampen vervangen 
en strips aangebracht. “Zo bezuinigt de 
bewoner meteen op energiekosten.”

Daarnaast zijn er talloze andere trajecten 
en projecten, vertelt Frans Biemans. Zo 
werd er vorig jaar voor het eerst de 'Kring-
looploop' georganiseerd: een wandelrou-
te van zo'n vijf kilometer tussen een aan-
tal filialen waarbij medewerkers en 
vrijwilligers rommel van straat raapten. 
Ook fungeert Schroeder in een aantal fili-
alen als buurtcentrum en Repair Café.

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.

Het is druk in de tweedehandswinkel. 
Klanten schuifelen tussen de stellingen, 
een werknemer slaat een artikel aan op 
de kassa. Achter een kamerscherm wor-
den binnengekomen producten gesor-
teerd, getest en geprijsd. Filiaalmanagers 
Khaled en Ahmed runnen samen met 
medewerkers de winkel. In een achterka-
mer vertelt Ahmed over zijn werk. Frans 
Biemans, manager Opvang en Begeleiding 
van Schroeder, schuift ook aan.

In 2023 bestaat Schroeder honderd jaar. 
Het bedrijf – met meerdere filialen in Den 
Haag en een in Rotterdam – is gebouwd op 
drie pijlers: werkgelegenheid, armoedebe-
strijding en duurzaamheid. Maar elke wijk, 
en daarmee ook het aanbod in de winkels, 
is anders. ”In deze vestiging komen klan-
ten vooral voor boeken, kleding en platen. 
Die zijn weer hot,” zegt Ahmed. “Voor de 
LP's hebben we nu een vrijwilliger die 
twee keer per week na zijn werk de platen 

controleert op kwaliteit en krasjes. Hij 
weet precies welke geliefd zijn en welke 
prijs wij ervoor kunnen vragen.”

23 jaar geleden begon Ahmed als mede-
werker van Schroeder in Laak, waar hij 
met een elektrobusje spullen ophaalde bij 
wijkbewoners en in de winkel stond. 
Inmiddels werkt hij zes jaar als filiaalma-
nager bij Schroeder in de Piet Heinstraat 
en begeleidt hij mensen die onder andere 
via de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning bij Schroeder terechtkomen. ”We vra-
gen in het begin altijd wat ze leuk vinden 
en wat ze willen leren,” zegt Ahmed. In de 
maanden en jaren die volgen ziet hij werk-
nemers veranderen. “Ze komen bijvoor-
beeld binnen met dwanghandelingen of 
spreken niet goed Nederlands. Dan zeg ik: 
misschien moet je eens achter de kassa 
staan. Dat vinden ze eng natuurlijk, maar 
na een paar maanden zie je ze opbloeien. 
Dat vind ik het leukst aan dit werk.”

SCHROEDER KRINGLOOP HOLLAND
PIET HEINSTRAAT 69
2518 CC DEN HAAG
070 707 1346

Ahmed van Kringloopwinkel 
Schroeder

TEKST ESTHER TE LINDERT FOTO  WYBE VAN DE KUINDER

Iedereen heeft zijn of haar reden om  
binnen te lopen. Klanten komen langs 
voor een babbeltje en een kop koffie. 
Anderen zijn juist op zoek naar dat ene 
bordje van een bepaald servies of een 
speciaal schroefje. Van vaste klanten 
noteert Ahmed weleens het telefoonnum-
mer, voor het geval het artikel waarnaar 
ze al tijden op zoek zijn binnenkomt: 
”Service van de zaak.”

Ziet hij zelf weleens een mooi tweede-
handsartikel binnenkomen dat hij graag 
achter zou houden?
”Nee, nee,” zegt Ahmed. “Daar hebben 
we natuurlijk protocollen voor. Het artikel 
komt binnen en wordt geprijsd. Vervol-
gens staat het in de winkel en dan kan 
een medewerker het product ook kopen.” 
Maar van te voren maken ze geen selectie 
voor zichzelf. “En mensen begeleiden,” hij 
houdt zijn hand tegen zijn borst, ”daar 
haal ik toch de meeste voldoening uit.”

Kringloopwinkel Schroeder op de hoek van de Barentszstraat en de  
Piet Heinstraat: wie heeft er niet geschuifeld tussen glazen en mixers, 
kasten en boeken om na een half uurtje met een artikel – gekocht voor 
een habbekrats –  huiswaarts te gaan?
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Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Mindel
TEKST ELS KRUIK FOTO KIRSTEN POOT

Wat doe je zoal met Cato?
Met mooi weer naar het Koningsplein 
-  maar je moet echt goed uitkijken met 
oversteken - of we gaan naar het Prins 
Hendrikplein naar de schildpadden en 
het water. Maar we speelden ook in 
de Roggeveenstraat. Daar woont ze, of 
we gaan met mijn broer erbij bonen 
plukken van het tuintje bij het Welpje.
Het is echt een leuke buurt, ik kijk 
heel vaak uit het raam omdat er wat 
te zien is.

Vooral de winkelstraatfeesten. 
Met mooi weer gaan daar veel 
mensen naar toe. Wij deden dan 
een kraampje “ballen gooien” en 
zo verdienden we wat geld met 
kinderen uit de buurt. Met slecht 
weer gaat het niet zo goed geloof ik 
en blijven de mensen thuis.

Op welke school zit je?
Een eindje uit de buurt, in de Archipelbuurt. 
Met de auto of de fiets is dat niet zo ver weg, 
we gaan dan langs het Scheveningse Bos 
en terug blijven we er vaak spelen…Het is 
een leuke school, met lieve juffen en  
meesters. Ik zit in groep 6 en kan goed 
spellen. Zit op het hoogste niveau en vind 
de opdrachten leuk. Maar het leukste  
van school vind ik knutselen, creatieve 

proefjes of 
knutsels maken en natuurlijk tekenen, 
dat doe ik thuis ook heel veel.

Wat vind je nog meer leuk om te 
doen?
Paardrijden en ballet.
Paarden trainen zou ik later als beroep wil-
len doen. Ik rij paard op de Wildhoef in de 
Bosjes van Pex en ben halfgevorderd: je 
rijdt figuren en gaat van stapvoets, naar 
draf en galop! Onze buitenbak is ruim  
en we hebben een paadje in de bosjes.

Van de zomer was ik op een manege op 
Terschelling en gingen we bosritten maken 
en galopperen. Ik had een hele lieve pony, 
maar met onweer was het wel spannend.

Door het ballet van Sharon Kleinegris in de 
Assendelftstraat ken ik die wijk al een 
beetje want mijn balletschool is op de hoek. 
Door mijn beste vriendin ben ik daar al 
vanaf mijn 3,5 jaar en ja, je moet voor haar 
ballet wel lenig zijn…

We doen allerlei 
oefeningen met muziek en dans en aan het 
eind is er een speciale uitvoering waar 
iedereen mag komen kijken!

Allerlaatste Tip voor de buurt?
Jammer dat bepaalde winkels zo snel ver-
dwijnen, bijvoorbeeld de bakker op de hoek 
werd de ijsman en die is ook al weer weg!

Ik ben Mindel en 9 jaar. Ik woon al 
mijn hele leven in de Prins  
Hendrikstraat maar ga binnenkort 
verhuizen met mijn moeder 
Kirsten en broer Vik, naar de Assen-
delftstraat. Wij gaan in een groter 
huis samenwonen met Robin en zijn 
twee zoons, Wout en Huib. Ik denk 
dat ik de buurt zal gaan missen, 
vooral mijn vriendin Cato die even 
oud is als ik, 
maar we gaan elkaar zeker opzoe-
ken.

Maar gelukkig wonen er in die 
nieuwe buurt ook kinderen en 
ben ik wel makkelijk in vrienden 
maken. 
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Hemsterhuisbrug weer draaibaar

De Hemsterhuisbrug is de fietsers- en voet-
gangersbrug in het verlengde van de Hem-
sterhuisstraat en verbindt de Veenkade met 
de Noordwal. Oorspronkelijk was dit rijks-
monument uit 1885 een draaibrug, maar 

door verzakking van een bruggenhoofd 
werd het opendraaien onmogelijk. In de 
jaren tachtig is de burg daarom vastgezet.
Net als bij de kademuren is ook de funde-
ring van de brug aangetast en zal moeten 

worden vernieuwd. Die gelegenheid wordt 
nu aangegrepen om de brug geheel te 
renoveren. Omdat het een rijksmonument 
betreft, wil de gemeente de bestaande uit-
straling van de brug behouden. De brug 
wordt niet verhoogd en boven de waterlijn 

verandert het uiterlijk van de brug niet. 
De werkzaamheden aan de brug zullen 
worden gecombineerd met de werkzaam-
heden aan de kademuur van de Noordwal. 
Deze staan gepland voor 2021.

De Hemsterhuisbrug wordt weer draaibaar gemaakt. Daarmee kunnen 
straks ook hogere boten door de gracht bij de Veenkade varen.

De gemeente heeft onderzocht of het 
mogelijk is de kademuur te vernieuwen met 
behoud van de bomen. Maar dit is volgens 
een deskundige van de gemeente niet haal-
baar. "De boomwortels groeien vooral in de 
breedte en nauwelijks in de diepte. Daar-
door waaieren de wortels behoorlijk uit. Hoe 
je ook aan de kade wilt werken, je zal het 
wortelpakket altijd beschadigen. De paar-
denkastanjes zijn te kwetsbaar om dat aan 
te kunnen."

Volgens de gemeente hebben de achttien 
paardenkastanjes aan de Noordwal een 
"matige tot slechte" conditie. De helft van 
de bomen zou al zijn aangetast door de kas-
tanjebloedingsziekte. Het verplaatsen van 
de bomen of het terugsnoeien van het wor-

telpakket zouden de bomen niet overleven. 
De resterende gemiddelde levensduur van 
de bomen schat de gemeente op zo'n "vijf 
tot tien jaar".

Triest
Clara Visser van Bomenstichting Den Haag 
laat het Zeeheldennieuws weten het jammer 
te vinden dat de paardenkastanjes worden 
gekapt. "Het zijn prachtige, beeldbepalende 
bomen aan de gracht. Het is triest dat ze 
moeten verdwijnen." Wel is ze positief over 
de manier waarop de gemeente dit heeft 
aangepakt. "Ik ben blij dat de gemeente nu 
bijna 10 scenario's heeft onderzocht in een 
poging om de bomen te behouden. Dit zou 
ook bij andere projecten zo zorgvuldig moe-
ten gebeuren."

Ze maakt daarbij wel twee kritische kant-
tekeningen. "De kademuur is een rijksbe-
schermd stadsgezicht. Daarbij horen ook de 
beeldbepalende bomen. In de onderzochte 
scenario's komt dit criterium echter nau-
welijks aan de orde." Ze vindt dat als de 
gemeente de kademuur in stijl herstelt, de 
gemeente ook de bomenrij in de geest van 
het rijksbeschermde stadsgezicht moet 
terugbrengen. Daar wordt volgens Visser 
nu te weinig naar gekeken. 
Ook vindt ze dat een deel van de bomen te 
makkelijk wordt afgeschreven. "Het klopt 
misschien dat de gemiddelde levensduur 
niet lang is, maar zes van de achttien paar-
denkastanjes hebben volgens een onder-
zoek van de gemeente een levensduur van 
meer dan tien jaar. Het scenario waarbij deze 
zes behouden blijven wordt te gemakkelijk 
afgeserveerd." Zo zou er een variant denk-

baar zijn waarin de kade wordt vervangen 
op de plek waar zieke bomen worden gekapt 
en dat de bestaande kade wordt verstevigd 
waar de goede bomen staan. Op de nieuwe 
delen van de kade kunnen dan nieuwe kas-
tanjes worden geplaatst of bomen die daar-
bij goed in het beeld passen. "Waarschijnlijk 
heeft de gemeente deze variant wat snel-
ler terzijde geschoven omdat de kosten 
hoger zijn. Maar grote oude bomen hebben 
ook grotere voordelen voor de stad op het 
gebied van klimaat, milieu en het tegengaan 
van hitte-eilanden. De gemeente stapt daar 
te makkelijk overheen."

Fundering aangetast
De kademuur moet worden aangepakt, 
omdat de houten fundering door ouderdom 
en bacteriën ernstig is aangetast. Begin 
2019 dreigde de kademuur daardoor zelfs 
in de gracht te vallen, wat werd voorko-
men door een nooddam voor de kade in de 
gracht te plaatsen. Hierdoor is de kademuur 
gestabiliseerd, maar het is geen definitieve 
oplossing.

De gemeente gaat bij het vervangen van 
de kademuur dezelfde werkwijze hante-
ren als ze eerder deed bij het vervangen 
van de kademuren van de Veenkade en de 
Toussaintkade. Dit jaar wordt het werk voor-
bereid, waarna in 2021 de daadwerkelijke 
werkzaamheden zullen beginnen. De her-
bouw van de kademuur duurt ongeveer een 
jaar. Aan het eind van het project zullen er, 
net als aan de Veenkade en de Toussaint-
kade, weer nieuwe bomen op de Noordwal 
worden geplant.

Paardenkastanjes Noordwal definitief gekapt

TEKST EN FOTO  REINOUT BARTHDe paardenkastanjes op de Noordwal tussen de Hemsterhuisbrug en de 
Torenstraat worden definitief gerooid. De gemeente wil de kademuur  
vervangen en ziet geen kans de bomen daarbij te behouden.



10

ZEEHELDENNIEUWS

Anna Paulownastraat 36
070 - 204 00 66
www.fidentist.nl

FIDENTIST Tandartsen
Alle vormen van tandheelkunde onder één dak:

- algemene tandheelkunde
- esthetische tandheelkunde
- implantologie
- orthodontie 
- mondhygiënist 
- tanden bleken

     Als u deze vraag niet kunt beantwoorden dan is het wellicht 

Met een vingerprik worden een paar druppeltjes bloed afgenomen die 
vervolgens op een teststrip in de meetapparatuur wordt geplaatst. 
Deze geeft direct het resultaat. De 3-in-1 teststrip meet het Totaal 

Cholesterol, HDL en Triglyceriden gehalte. Met deze waarden 
worden vervolgens het LDL en de Cholesterol ratio bepaald. 

Kortom, een snelle en betrouwbare manier 
om uw cholesterolwaardes te laten berekenen.

*De cholesterolmeting wordt gesponsord door Arkopharma Nederland B.V.

Kom GRATIS meten!

Op dinsdag 29 en donderdag 31 oktober kunt u bij ons 
geheel GRATIS* uw cholesterolwaardes laten meten.

Uit ervaring weten we dat hier veel belangstelling voor is 
dus maak snel een telefonische afspraak want vol=vol. 

Arkopharma komt cholesterol meten bij:

Boots apotheek Utrecht
Stationsplein 80 (Hoog Catharijne)

3511 ED  Utrecht

Interesse? 
Bel direct voor een afspraak met Arkopharma.

Telefoon: 036 - 5469747

NORMAAL

LA
AG

HOOG

CHOLESTER   LGEHALTE?
HOE HOOG is uw

“Geen 
idee...”

“Goede
vraag...”

Prins Hendrikplein 3 
2518 JA Den Haag 

Interesse? 
Bel direct voor een afspraak met de apotheek 

Telefoon: 070 205 49 20

DONDERDAG 16 APRIL 

Wie zijn dat en wat doet deze werkgroep? 
In het vorige artikel hebben we verteld over 
het initiatief van diverse bewoners uit de 
Bazarlaan om betrokken te worden bij de 
ontwikkeling van het gebied van ’Onderlin-
ge’, de verzekeringsmaatschappij. Naar 
aanleiding van dat artikel hebben zich 
inmiddels diverse bewoners uit de Bazar-
straat aangesloten bij de bewoners uit de 
Bazarlaan.
Ook telefonisch is er belangstelling getoond 
voor de ontwikkelingen. Dit is waar een 
bewonersorganisatie voor staat: betrokken-
heid van bewoners. Vergis je niet: jouw 
stem telt!
Er is contact met de eigenaar en met de 
gemeente over het maken van een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek.

Tussen de Bazarlaan en de De Ruijterstraat 
ligt een pleintje. Het Dorus Rijkersplein. Een 
zeeheld uit 1800. Dorus Rijkers is een zee-
held geworden omdat hij thuiskwam met 
scheepsdrenkelingen in plaats van met 
grote buit.
Terecht dus dat wij in onze wijk een plein-
tje hebben met zijn naam. Maar het pleintje 
ligt er vervallen bij. Bij de werkgroep was 
bekend dat het geen gemeentegrond is. Na 

onderzoek ontdekten we dat het pleintje 
wordt aangemerkt als kunstwerk. Inmid-
dels is de eigenaar bekend en weten we er 
wie verantwoordelijk is voor het onder-
houd. 

Nieuwe agendapunten
Een evaluatie van de reeds geplaatste 
ORACS lijkt ons een interessant project 
omdat dat behalve met leefbaarheid ook te 
maken heeft met het milieu.

Op 23 maart is het politiek debat in de Hel-
denhoek gepland. Voor wat betreft aanvul-
lingen op de agenda staan we open voor 
suggesties. Komt u ook? Dat debat is er 
namelijk voor u.
De werkgroep bestaat al vele jaren en het is 
tijd om onderzoek te doen naar het functio-
neren. Wat doet de werkgroep, hoe doen 
we dat en hoe communiceren we dat naar 
de wijkbewoners? En wat is onze plek bin-
nen de organisatie?

De werkgroep bestaat uit een aantal vaste 
leden. Allen zijn wijkbewoners en brengen 
hun eigen kennis en kunde in. Wij vergade-
ren één maal per maand. De vergaderingen 
zijn natuurlijk openbaar. De eerstvolgende 
vergadering staat in de wijkagenda van het 
ZeeheldenNieuws of neem voor informatie 
via de mail contact op met de werkgroep 
via: secretariaat@groene-eland.nl.

Bij de bewonersorganisatie Zeehel-
denKwartier ‘De Groene Eland’ is 
onder andere de werkgroep Leef-
baarheid & Verkeer actief.

Werkgroep Leefbaarheid & Verkeer

FOTO'S  WYBE VAN DE KUINDER



11

ZEEHELDENNIEUWS

SAMENSTELLING  WYBE VAN DE KUINDER

 NIEUWSFLITSEN 
Concert in de Elandkerk
 

 Het Rotterdams Symfonie Orkest olv 
Frank de Groot geeft op zondagmiddag 22 
maart 2020 een concert in de Elandkerk. 
Aanvang 16.00 u

Programma:
Gabriël Fauré - Suite Pelléas et Mélisande
Henk Badings - Concert voor harp en orkest. 
Soliste Annemieke IJzerman
Saint Saëns - Symfonie nr.3 (orgelsymfonie) 
Ton van Eck - orgel

Annemieke IJzerman studeerde harp bij 
Erika Waardenburg aan de Hogeschool voor 
de Kunsten te Utrecht. Op 12-jarige leeftijd 
werd zij hier in de Jong Talentklas aangeno-
men. In 2004 behaalde zij in de vakopleiding 

het diploma Bachelor of Music met onder-
scheiding. Ze vervolgde haar harpstudie bij 
Fabrice Pierre aan het CNSMD in Lyon in 
Frankrijk. Daarnaast volgde ze masterclas-
ses bij onder anderen Jana Bouskova, 
Isabelle Moretti, Susanna Mildonian, 
Godelieve Schrama, Stefan Metz en Jan 
Wijn.

Annemieke won prijzen op o.a. het 4e 
Nederlands Harpconcours (2004), de 
Internationale Wedstrijd voor Harp in 
Brussel (2000), het Prinses Christina 
Concours en het Concours van de Stichting 
Jong Muziektalent Nederland. Als bevlogen 
muzikante is Annemieke is regelmatig te 
horen in concerten.
Voor de 3e symfonie van Saint Saëns, ook 
wel de orgel symfonie genoemd en maken 

wij gebruik van het 
bijzondere orgel dat 
in1906 in de Elandkerk 
werd geplaatst door de 
Gebr. Franssen. De 
organist in dit werk is Ton 
van Eck.

Kaartverkoop via de 
website: www.orkestin-
termezzo.nl
17,50 in de voorverkoop 
via de website en 20.00 
euro aan de zaal

De Vegetarische Toko
 

 Binnenkort opent Max van Rossum op 
de hoek van de Roggeveenstraat en de 
Prins Hendrikstraat De Vegetarische Toko. 
We kennen Max van zijn drukbezochte 
kraampje op de Homemade Market. Dus 
we hebben al eerder genoten van zijn 
vlees vervangende vegetarische en 
veganistische producten. Een aanwinst 
voor het ZeeheldenKwartier. 

De Vegetarische Toko
Prins Hendrikstraat 150a
2518 HX  Den Haag
06 39520653

HOOGTIJ#60
De Haagse Hedendaagse 
kunstroute
 

 Kizzy Weber, illustrator 
van de Zeegodinnen in de 
vorige jaargang van het 
ZeeheldenNieuws exposeert 
in galerie Peer in naast de 
Hagedis op de Elandstraat. 
Het is een piepklein galerietje en het was 
mudvol. Genodigden luisterden geconcen-
treerd naar een muzikaal optreden van 
Dorien Meijsing (ook een van de Zeegodin-
nen) die een drietal composities ten 
gehore bracht op een piepklein muziek-
doosje.

Kizzy Weber (1978) is afgestudeerd aan de 

KABK in 2004. Zij maakt illustratief en 
grafisch werk, muurschilderingen en 
objecten.

Stand van zaken 
Garage de Zeeheld
 

 In de vorige editie van het Zeehelden-
Nieuws bent u geïnformeerd over het 
begin van de werkzaamheden in garage 
De Zeeheld aan de Prins Hendrikstraat 59. 
Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden 
van binnenwanden en betonopstanden 
afgerond. Het verwijderen van de beto-
nopstanden zorgde voor geluidsoverlast 
bij de aangrenzende woningen. 

Halverwege februari zijn we gestart met 
werkzaamheden aan de voorgevel. Om 

aan de veiligheidseisen te voldoen hebben 
we gebruik gemaakt van een smal steiger. 
Binnen in de garage zijn de eerste beton-
reparaties aan wanden en plafonds 
uitgevoerd.

Eind februari heeft de netbeheerder een 
elektra bouwaansluiting gemaakt waar-
door het luidruchtige aggregaat overbodig 
is geworden. 

De komende periode
De komende periode worden de betonre-
paraties in de garage vervolgd en gaan 
ook de stukadoor en schilder aan de slag. 

Deze werkzaamheden vinden binnen in de 
garage plaats en hebben naar verwachting 
geen hinder voor de omwonenden tot 
gevolg.

Tegelijkertijd zal er gestart worden met 
het repareren van de stalen trappen en 
bordessen aan de buitenzijde van de 
garage en worden de stalen lamellen aan 
de buitenzijde van de garage gerepareerd 
of vervangen. Naar verwacht geeft dit 
geringe geluidshinder. Vanzelfsprekend 
proberen wij deze hinder tot een minimum 
te beperken.

Eind maart gaan 
we aan de slag 
met het binnen-
schilderwerk en 
met het aanbren-
gen van de 
diverse (met name elektrische) installaties 
in de garage. In de volgende editie van het 
ZeeheldenNieuws vertellen wij meer over 
deze activiteiten.

Als u vragen heeft over de werkzaamhe-
den kunt u contact op nemen met Tetteroo 
Bouw via telefoonnummer 070 320 92 12 
of per e-mail via info@tetteroo.nl.



Apotheek Prins Hendrikplein organiseert in samen 
werking met het bedrijf Estée Linde een huid
verzorgingsdag. Op deze dag komt een schoonheids
specialiste u een gratis persoonlijk advies geven.  
Elke afspraak duurt een half uur.
Er wordt gebruik gemaakt van de producten die te koop zijn 
in onze apotheek. Apotheek Prins Hendrikplein verkoopt de merken Vichy, 
La RochePosay en Eucerin.
Maak met een van onze apothekersassistentes een afspraak!

Welkom!

Gratis huidadvies

Prins Hendrikplein 3 
Tel: 0702054920
Email: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

mavrij: 08.00 tot 17.30 uur  |  zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur

donderdag
23 april 2020

Keuze uit 
5 kleuren

Auping Essential

Ontwerp: köhler wilms

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

dat past in elk interieur. En gecombineerd met de spiraalbodems en 

matrassen van Auping ben je verzekerd van optimaal slaapcomfort. 

Laat je inspireren op www.auping.nl/essential

Verkrijgbaar 
in 2 hoogtes

Auping Plaza Den Haag
Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag

070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl

ogen     open
Kon je maar met je

slapen

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

Waldeck Pyrmontkade 84-86  |  T. 070 363 11 53
Auping Plaza Den Haag
www.aupingplaza-denhaag.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL IN 

v.a. €25,--  
per maand 

 

Senior 
groepstraining 

 

Lessen: 
 CrossFit 
 Body Pump 
 Pilates 
 Div. Yoga 
 Kickboxing 
 En nog veel meer! 

Fitness 
met professionele 

begeleiding 
 

Sauna 
 
 

Voedingsadvies 
 
 

Slank Belly 
 
 
 

Body&Mind 
 
 

Kom langs voor een GRATIS proeftraining, z.o.z.! 

 Bij u  
de hoek! 

Westerbaenstraat 151 
 
 

 om 

€5,76  
per week 
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SUNDAY FUNDAY!
Elke maand is er een goede reden om door onze wijk te 
struinen. Maak kennis met de ondernemers uit de buurt en 
laat je verrassen door hun kwaliteiten. Loop tegen een gouden 
vondst aan op de markt of eet dat seizoensgerecht waar je al 
het hele jaar naar uitkijkt. Dus: zonnebrillen-weer? Check! 
Gezelschap? Absoluut, Zeehelden genoeg. Ben jij er bij?

Toko’s. Je kent ze wel. Van die oosterse winkels waar je altijd terecht kunt om een heerlijke maaltijd te 
verorberen. Vaak fijn geprijsd en altijd met liefde gemaakt. Het Zeeheldenkwartier telt er gelukkig genoeg!

EEN BORD VOL INDONESISCH GOEDS

TANTE POP
Piet Heinstraat 45

De passie voor het 
Indische koken is bij 
eigenaresse Monique 
Kampschuur met de 
paplepel er ingegoten. 
Wat deze zaak zo uniek 
maakt? Tante Pop is dé 
huiskamer tussen de 
toko’s. Monique organi-
seert namelijk gezellige 
aanschuif avonden waar 
iedereen welkom is. 
Haar creaties uit de 
keuken worden geser-
veerd op een lange tafel 
vol met gasten die 
elkaar hier ontmoeten. 
Door de avond heen 
worden er maar liefst 10 
tot 12 gerechten geser-
veerd. En dat allemaal 
voor een fijne prijs van 
35 euro. Fun Fact: 
Monique kan je ook 
kennen van haar vintage 
winkel Serendipity. Waar 
zij al drie decennia lang 
antiek verkoopt. Schuin 
tegenover haar toko. 

WAROENG SOEBOER
Piet Heinstraat 115

Wie kent het niet? Ruim 
62 jaar zijn zij de 
Hagenezen van dienst 
op de Brouwersgracht. 
Het is trouwens geen 
toeval als je hier onze 
Minister President 
tegenkomt, Mark Rutte 
eet hier namelijk maar 
al te graag. Niet zo gek, 
hun Javaanse keuken 
biedt voor ieder wat wils. 
Vlees, vega of vis en 
keuze uit kleine hapjes 
en smakelijke rijst-
tafels. Gerechten 
zoals je ze graag eet. 
De portiegrootte mag 
je zelf bepalen, want de 
gerechten zijn op ge-
wicht te koop. Je bord 
vol lekkers kun je ook 
nog eens makkelijk af 
halen in de waroeng op 
de Piet Heinstraat. En 
die waroeng betekent 
kleine winkel of een 
eetstalletje. Weer wat 
geleerd!

VEGETARISCHE TOKO
Prins Hendrikstraat 150A
 
Als je de afgelopen 
weken op de Prins 
Hendrikstraat bent 
geweest, is het je vast 
niet ontlopen dat deze 
straat binnenkort een 
nieuwe toko telt. Met 
grote letters geplakt op 
het raam werd het 
nieuws aangekondigd. 
Maar écht nieuw zijn ze 
niet. Max van Rossem en 
zijn team hebben al op 
verschillende kramen in 
Den Haag gestaan om 
de bezoekers te voorzien 
van een traditioneel 
Indonesisch gerecht. 
Alleen dan altijd zonder 
vlees of vis. En met 
veganistische opties. Het 
succes is niet alleen aan 
Max te danken: 
‘’De Vegetarische Toko is 
niet alleen ik, maar ook 
mijn beste vriendin, 
partner in crime en chef 
extraordinair: mijn 
moeder, Ina.’’

HET BALIHUISJE
Piet Heinstraat 62

Coming soon! 
Ook de Piet Heinstraat 
krijgt een kersverse toko 
erbij. Medio april 2020 
zal deze nieuwe Indo 
haar deuren openen. De 
gevel met toffe artworks 
op de ruiten belooft al 
veel goeds. En ook de 
reacties onder zijn 
aankondiging op social 
media. Je kunt in toe-
komst kiezen om in het 
conceptcafe te eten, 
maar je mag je maaltijd 
ook komen afhalen of 
laten bezorgen. Wat de 
signiture dish op de 
kaart wordt? De allerlek-
kerste saté! Voor de 
oplettende insider: 
eigenaar Sergio Sack-
man deelt dezelfde 
achternaam als zijn 
buurman en buurvrouw 
van de lunchroom een 
deur verder: bijClarence. 
Zouden ze familie van 
elkaar zijn?

DE JAVAANSE VLAM
Zoutmanstraat 90

Hier vind je geen hip 
interieur maar gewoon 
lekker eten. Bescheiden 
en altijd senang, dat 
staat voor Karel en 
Mariska. Samen staan ze 
met het gezin in keuken 
en op de vloer. Volgens 
traditionele Javaans 
recept rijgen ze heel wat 
Saté Ajam en brouwen 
ze de lekkerste bouillon 
voor de Soato. Ook 
beheersen ze Surinaam-
se keuken en bereiden 
ze op hun eigen manier 
Roti. Met de lunch zit de 
zaak vol met liefhebbers 
van een betaalbare 
warme lunch. En een 
drankje? Serveren ze 
gewoon in een blikje. 
Net zo no-nonsense als 
in Indo. Ongeëvenaard 
lekker zijn de bruine 
bonensoep met rijst en 
(halal!) kip of de verse 
Telo met bakkeljauw.
Selamat Makan!

#DENHAAGTOGO

Dagelijks inspiratie over het Haagse? Lees meer op: www.denhaagtogo.com
Den Haag To Go: je laatste stop voordat je de stad intrekt!

5 April: Prins Hendrikstraat
24 Mei: Piet Heinstraat 
31 Mei: Prins Hendrikplein 
4 Juli: Prins Hendrikstraat 
30 Augustus: Prins Hendrikstraat 
20 September: Piet Heinstraat



HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

LAAN VAN MEERDERVOORT 215, DEN HAAG

VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE  DEN HAAG

070 364 17 65

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

ELZENAAR
M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S

•	Een	van	de	meest	herkenbare	
gevels	van	Den	Haag	in	Art-
Nouveau	stijl;

•	Originele	details	bewaard;
•	Liefdevol	gerenoveerd	naar	
hedendaagse	eisen;

•	Ca.	342	m2,	11	kamers.

Vraagprijs € 1.300.000,- k.k.

 

Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding 

Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 Adres:    Contact:  Openingstijden: 
 Zoutmanstraat 4 a  Tel:  070-3153610 Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30 
 2518 GP Den Haag  Fax: 070-3153619 Zaterdag            : 9.00-13.00 

 
e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl 

 
  
 

ADVERTEREN in deze krant?

Stuur een bericht naar:
 info@zeeheldennieuws.nl
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Lantarenpaal stickersIN-ZICHT/
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

AL EEN TIJDJE BEKIJKT 
LUUKIE DE WERELD 
VANUIT EEN POTJE EN 
HEEFT DAAR ZO ZIJN 
EIGEN KIJK OP

RONDJE 
HOND

Fiona, een wereldburger
 
De baas kwam Fiona tegen door Ali’s telefoontje: “Mevrouw 
Els kom, mijn vader kopen hond en mijn broertje wil niet 
hond cadeau”. De baas had geen zin, maar ging en ja hoor 
een leuk, lief hondje… Sprong gelijk op schoot en rommelde 
vrolijk rond tussen de 5 kinderen in de kamer inclusief 
broertje dat geen hond maar een poes wilde…De baas zei 
dat ze naar het bos ging en Ali, vader en Fiona konden mee 
om te kijken hoe het ging met andere honden enzo”.
Het ging prima. In de auto, met Nanuk en allerlei honden. 
Geslaagd voor buiten!

Toen vroeg de baas: “Is er een paspoort voor inentingen”? 
en ze keek naar Ali.
Nee, er was nu niets, maar ze zouden bellen… OK, de baas 
reed weer weg. Na 2 dagen kwam de gekopieerde cargo-
brief van Fiona: ze was als pup van Zuid Afrika naar 
Liverpool, Engeland gevlogen en daarna??? Hoe naar 
Nederland met een tas en bench vol dure spulletjes? 
Waarom daar weg? Niemand wist het. Wat de familie wel 
wist was dat Fiona niet kon blijven. Wist mevrouw Els baas?

Hm. Misschien de achterbuurvrouw die zo’n hondje had 
gehad en ze nam de foto van Ali met Fiona mee. Buurvrouw 
Joke smolt ter plekke. 
Fiona met haar spulletjes mocht boven komen. Ali, zijn zusje 
en de baas namen afscheid. Fiona lekker druk van alle 
opwinding achter latend…  
Een dag later mocht de baas Fiona hebben, het was te druk. 
De buuf had stress.

Gelukkig had de baas nog een paar foto’s er kwam nu tekst 
bij: Fiona een lief, leuk hondje zoekt een nieuw huis en haar 
telefoonnummer.
Wie weet… een huis zonder kat…en lekker buiten…en een 
baas of hond ofzo…
 

DOOR ELS KRUIK

LEZERSPOST
Ook u kunt reageren op 

een artikel uit onze krant. 

info@zeeheldennieuws.nl

Geachte mevrouw van de H. Wij spelen uw brief door naar 
het handhavingsteam. Wellicht kan een nieuwe campag-
ne en de wetenschap dat het echt veel geld gaat kosten 
als je de uitwerpselen van je hond niet opruimt ervoor 
zorgen dat de straten schoon blijven.

Geachte,

Nadat het een tijdje goed is gegaan verschijnt er weer 
overal hondenpoep op de straat. En voor u gaat den-
ken, daar heb je weer zo’n hondenhaatster, nee, ik houd 
van honden en van dieren in het algemeen en ik kan ook 
goed met mensen opschieten. Maar die mevrouw met die  
zwarte hond, die ik helaas nog niet heb ontmoet, die kan 
ik wel schieten. Want ik heb gehoord dat zij degene is die 
haar hond op alle mogelijke plekken in de wijk zijn behoef-
te laat doe zonder dat op te ruimen en dat dat bij voor-
keur gebeurd op de deurmat voor de woningen. Dat is mij 
al twee keer overkomen. En ik begrijp dat dat moeilijk te 
handhaven is maar er zijn dus mensen die dat zien en er 
schijnbaar niets van zeggen en dat begrijp ik niet, want ik 
zou daar wel iets van zeggen. Want dat is de enige manier 
om de straten schoon te houden. Ik hoop dat zij dit leest en 
ik hoop ook dat ze weet dat als een iemand van de hand-
having dat ziet gebeuren zij een forse bekeuring krijgt. Die 
beesten kunnen er niets aan doen het zijn de mensen die 
de troep niet opruimen, dus beste mensen zorg dat u de 
hondenpoep van uw hond opruimt.

Mevr. V.d. H.
(Naam bij de redactie bekend)



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

<advertorial>

DE TELEFOONCIRKEL, 

VEILIG EN VERTROUWD!

De Telefooncirkel is er voor wijkbewoners 
die alleen wonen, of moeilijk de deur 
uitkomen. De deelnemers aan de Telefoon-
cirkel bellen elkaar in een afgesproken 
volgorde. De Telefooncirkel wordt iedere ochtend 
gestart door een vrijwilli¬ge medewerker tussen 9.00 
en 9.30 uur. De laatste deelnemer belt de vrijwillige 
medewerker. Zo is de cirkel rond. 
Deelnemen aan de Telefooncirkel betekent iedere dag 
contact met andere deelnemers aan de Telefooncirkel 
en in sommige situaties kan tijdig hulp ingeschakeld 
worden. Is de Telefooncirkel misschien iets voor u?
Wanneer u belangstelling hebt voor de Telefooncirkel, 
dan kunt u contact opnemen met de coördinator mevr. 
Lien Duran, telefoon 070 211 04 59 of dhr. M. Wenzel, 
ouderenconsulent Zebra Welzijn, p.a. wijkcentrum De 
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 06-433 952 89.

GROEPSWONEN DOOR 

OUDEREN

Het Groepswonen door Ouderen (GDO) is een speciale 
woonvorm voor actieve mensen van 50 jaar en ouder. 
De deelnemers kiezen er bewust voor om samen een 
woongroep te vormen, om op een plezierige wijze 
samen ouder te worden. Uitgangspunten zijn onder 
meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, een 
gemeenschappelijke ruimte en andere voorzieningen, 
het verlenen en ontvangen van burenhulp en het 
behouden van persoonlijke vrijheid en privacy. De 
GDO-projecten liggen verspreid over Den Haag. In het 
ZeeheldenKwartier zijn er op het moment twee, in de 
van Speijkstraat en de Anna Palownastraat. Wilt u 
meer weten? Dan bent u van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst op donderdag 26 maart van 
14.00 tot 15.00 uur in buurthuis De Heldenhoek. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de receptie van De 
Heldenhoek, Elandstraat 88, telefoon 070-2052279.

JE HOEFT NIET ELKE DAG 

VOOR JEZELF TE KOKEN!

Kom naar de Heldenhoek op maandag en donderdag, 
de originele buurtmaaltijd. Voor vijf euro afwisselende 
gerechten en een lekker toetje. Live muziek…kortom…

De la bonne cuisine, pas loin Lekker eten, dicht bij 
huis……

WORKSHOP “ZIN-VRAGEN 

55+”

Zin in je leven is er niet altijd vanzelfsprekend. Wat 
geeft uw leven zin en betekenis? Soms moet je de zin 
in je leven opnieuw vinden of zelf maken. 
Op maandag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur geeft 
Lies Nolden van Indigo Preventie de workshop 
“Zin-vragen 55+” in buurthuis De Kronkel, Westeinde 
425. Als vervolg op deze workshop kunt u eventueel 
deelnemen aan de training ‘Zin in je leven’. 
Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en een 
terugkombijeenkomst en is kosteloos. Wanneer u wilt 
deelnemen aan de workshop, dan kunt u zich aanmel-
den bij dhr. M. Wenzel van Zebra Welzijn Heldenhoek, 
telefoon 06-43395289.

PANNENKOEKDAG: 

ZEEHELDEN BAKT.

Vrijdag 27 maart is het weer pannenkoekdag. Ook de 
Heldenhoek doet mee 
met het motto ‘Zeehel-
den bakt’. Jongeren en 
kinderen uit de wijk 
bakken dan pannen-
koeken voor bewoners 
uit de wijk. Gewoon, 
omdat het ook 
weleens leuk is dat 
jong voor oud bakt. En 
natuurlijk om het leuk 
met elkaar te hebben. 
Eten verbindt. 
Iedereen is welkom 
van 0 tot 99 jaar.

Voor € 1,50 kunt u in de Heldenhoek een kopje soep 
en twee pannenkoeken nuttigen. Eet u mee? Meldt u 
dan aan bij de receptie van de Heldenhoek.

U bent welkom om pannenkoeken te komen eten 
vanaf 17.30 uur.

KINDERCLUB WEER TERUG

Het was eventjes stil op de woensdagmiddag. Er is weer 
een nieuwe kinderclub met verschillende activiteiten. 
Woensdagmiddag van 13.30 -15.30 uur. Kinderen van 4 
tot 12 jaar zijn welkom. Toegang 1 euro. 

IN DE HELDENHOEK:

- Elke maandagochtend Yogales,
- Elke maandagmiddag Gym 
- Elke maandagmiddag Tekenen
- Elke maandag de Buurtmaaltijd
- Elke dinsdag Helpdesk Geldzaken
- Elke dinsdag Handwerken en een keer in de twee 
 weken Bingo
- Elke woensdag Buurtontbijt
- Elke woensdag Country-line dance
- Elke woensdagmiddag Kinderclub .
- Elke woensdagavond Zumba
- Elke donderdag Stoelyoga
- Elke donderdag Buurtmaaltijd
- Elke donderdag Judo
- Elke vrijdag twee keer Gymnastiekles
- Elke vrijdag Japans schaken
- Elke vrijdag een keer in de maand Rommelmarkt.
- Elke derde zondag van de maand Pannenkoeken dag
- Incidenteel: workshop over Chakra’s met oefeningen.

Exacte tijden en prijzen 070-2052270

 
   

 

 

 

 

       pannenkoekdag

 

EET  
U  
MEE? 

Jong uit Zeehelden bakt ! 

Een kopje soep en  
2 pannenkoeken   
voor slechts €1,50 

Kom alleen of met  
anderen naar de 
Heldenhoek, 
Elandstraat 88. 
 

Iedereen is  
WELKOM   
vanaf 17.30 uur 

AANMELDEN: 
Voor 21 maart bij 
de receptie van 
de Heldenhoek.  

Vrijdag  

OUDEREN MET TATTOOS 

SCHITTEREN OP FOTOTEN-

TOONSTELLING: ‘JE BENT 

ER NOOIT TE OUD VOOR ‘

De Stichting GetOud zet zich in voor een positieve 
beeldvorming over ouderen en ouderdom. De Stichting 
heeft een fototentoonstelling georganiseerd in de 

Rijswijkse bibliotheek. 
Ook de 84-jarige Nico Hus hangt in de bibliotheek. 'Ik 
heb op m'n pols een hartje staan met een naam. En op 
m'n schouders de namen van mijn twee kleindochters. Ik 
ben zo verschrikkelijk trots op ze en wil ze altijd bij me 
hebben. Zo ben ik erop gekomen.' Nico vindt dat een 
tattoo een doel moet hebben. 'Ik zie ook weleens 
exemplaren waarvan ik denk: wat is de toegevoegde 
waarde? En die van mij hebben dat wel.' Nico houdt zich 
niet bezig met wat anderen ervan vinden dat hij de 
tattoo's op latere leeftijd heeft laten zetten. 'Iedereen is 
baas over zijn eigen lichaam. Zo simpel is het.'


