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 We kunnen ons nu al afvragen 
hoe dat straks allemaal gaat op econo-
misch gebied. Het bedrijfsleven, winkeliers, 
ZZP-ers, de horeca: allemaal hebben zij 
het moeilijk, maar voorlopig gaat het hier 
in Nederland, hier in Den Haag, hier in het 
ZeeheldenKwartier, nog goed. Het is nog 
beheersbaar, ook al lopen sommige mensen 
bijna met hun kop tegen de muur. Vrijwel 
iedereen heeft een mobiele telefoon en weet 
hoe je met FaceTime moet bellen om toch nog 
een glimp van je gelieven op te vangen. Radio 
en tv houden ons dagelijks op de hoogte. Er 
worden voedseldiensten opgericht om de 
kwetsbaren in onze samenleving te helpen. 
We nemen die verplichte anderhalve meter 
afstand in acht en zijn vriendelijk tegen onze 
medemens. Scholen, theaters: vrijwel alles, 
behalve supermarkten en een deel van de 
markt zijn gesloten. Lunchrestaurants en res-
taurants zijn inventief en proberen te overle-
ven door het aanbieden van een koffie to go 

of afhaalmaaltijden. Er is zo weinig verkeer 
dat de klimaatdoeleinden deze maand moei-
teloos zullen worden gehaald.

Als ik vraag aan kinderen hoe zij over de toe-
komst denken is dat net iets te abstract voor 
ze. R. (12 jaar) denkt wel dat er iets gaat ver-
anderen al weet hij niet precies wat. Hij denkt 
wel dat er veel meer op de laptop gaat gebeu-
ren dan voorheen. 
Hoe zien zij de ramp die over ons is gekomen? 
Als een grote vakantie?
 R. heeft er flink genoeg van. Hij wil 
weer naar school. Ook J. (10 jaar) wil weer 
graag met haar vriendinnen dingen onder-
nemen. T. (10 jaar) ziet niet veel verschil, 
behalve dat hij nu veel langer achter de com-
puter mag zitten dan gewoonlijk. P. (11 jaar) 
vindt haar ouders onuitstaanbaar. “Ze zijn 
de hele dag thuis, en als ze niet op mij en op 
mijn broer en zus zitten te vitten, vitten ze op 
elkaar.” V. (12 jaar) zou het liefst hebben dat 

haar ouders haar helpen met huiswerk, want 
ze snapt een heleboel dingen niet. Maar haar 
ouders vinden dat niet zo nodig en snappen 
ook niet veel van de computer. Gelukkig heeft 
haar juf haar in contact gebracht met een 
werkstudent die haar helpt.
Behalve T. is niemand van deze kinderen echt 
bang voor het virus en vinden ze het alleen 
maar lastig omdat ze niet meer met hun 
vrienden en vriendinnen kunnen spelen en 
geen familie mogen bezoeken. De oma van 
P. (11 jaar) woont ook in Den Haag maar hij 
mag haar niet bezoeken omdat ze in een ver-
zorgingshuis zit en dat vindt hij ‘zo zielig’. J. 
fietst ook nu wekelijks naar haar oma. Vroe-
ger ’s middags na schooltijd, nu al ’s morgens. 
Haar oma kan heel goed les geven, vindt ze, 
en heeft veel meer geduld dan haar moeder. 
Haar oudere broer loopt met zijn ziel onder 
zijn arm. 

De meeste geïnterviewde volwassenen den-
ken daar ook niet echt over na. Eerst maar 
eens zien of we dit kunnen oplossen is de 
algemene gedachte. L. (68 jaar) hoopt dat 
we door deze crisis in één stap in het digita-
le tijdperk terecht komen en dat er een eind 
komt aan de ellenlange vergaderdagen, want 
telefonisch vergaderen, of vergaderen via 
Zoom of andere platforms gaat sneller en is 
efficiënter volgens hem en vele anderen. En 
het zou volgens hem fijn zijn om tegelijkertijd 
die enorme overheidsgebouwen te slopen en 

daar betaalbare woningen voor in de plaats 
te zetten. De meesten denken dat er wel gro-
te veranderingen zullen plaatsvinden en een 
groot deel denkt dat deze crisis ook kansen 
biedt. 

 Voorlopig zitten we er nog midden-
in. We hopen denk ik met zijn allen dat we snel 
positievere berichten kunnen melden. We 
gaan hoe dan ook een andere tijd tegemoet. 
Op pagina 3 van deze krant vindt u een lijst 
met mail- en twitteradressen waar u terecht 
kunt voor eventuele hulp. Schroom niet ze te 
gebruiken.

Zeehelden

OP DEZE VOORPAGINA ZOU JE EIGENLIJK ALLES WILLEN ZETTEN WAT VAN 
BELANG IS IN DEZE TIJD. HELAAS ONTBREEKT DAARVOOR DE RUIMTE. HET 
IS TREURIG DAT NOTABENE DE 40STE EDITIE VAN HET ZEEHELDENFESTI-
VAL NIET DOOR GAAT EN ZEKER VOOR AL DIE VRIJWILLIGERS IS DAT EEN 
ENORME SLAG. OOK AL LIJKT HET NIET ZO, ER ZIJN ERGERE DINGEN. ER 
WORDT DOOR HULPVERLENERS, POLITIE, BRANDWEER, BEJAARDENVER-
ZORGERS, ZIEKENHUISPERSONEEL, DOCTOREN EN OOK DOOR AL DIE MEN-
SEN DIE REKENING MET ELKAAR HOUDEN GEZORGD DAT DEZE PANDEMIE 
NIET VOLLEDIG UIT DE HAND LOOPT, WANT ALS WE ER NIET MET Z’N ALLEN 
VOOR ZORGEN DAT DIT GOED VERLOOPT KAN HET UITLOPEN OP EEN ONGE-
KENDE RAMP, DAAR IS IEDEREEN HET WEL OVER EENS. 

TEKST WYBE VAN DE KUINDER ILLUSTRATIE  RAAF VAN DE KUINDER
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Wijkagenda
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VERGADERINGEN ZIJN  
VOORLOPIG AFGELAST. 

Op het moment dat daar  
verandering in komt kunt u 

dat lezen op de website

zeeheldennieuws.nl
info@groene-eland.nl
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"ZEEHELDEN MÊLÉE" DE VOLGENDE BIJDRAGEN ZIJN SOORTGELIJK, SAMEN VORMEN ZE EEN SERIE.  ILLUSTRATIE LULA VALLETTA

De Groene Eland is een bewonersorganisa-
tie van en voor de bewoners van het Zee-
heldenKwartier. Dat komt tot uiting in de 
talrijke bijeenkomsten en samenwerkingen 
in onze wijk. Afgelopen jaar waren er zes 
grote wijkbijeenkomsten: drie in het najaar 
over de inpassing van de nieuwe tram in de 
Zoutmanstraat, de nieuwjaarsreceptie en 
het jaarlijkse politieke debat in het voor-
jaar en de Elandvergadering in november. 
Allemaal zeer druk bezocht. Ook bij de 
maandelijkse vergaderingen van de werk-
groep Leefbaarheid en Verkeer en van het 
bestuur komen regelmatig buurtbewoners 

met ideeën, wensen of zorgen. En niet in de 
laatste plaats laten wijkbewoners van zich 
horen in het ZeeheldenNieuws. Daar zijn 
we trots op.

In de Elandvergadering is afgesproken dat 
we dergelijke bijeenkomsten frequenter 
gaan houden. 

Het bestuur van De Groene Eland wil daar 
vorm aan geven door eerst maar eens voor 
een jaar elk kwartaal een wijkbijeenkomst 
te organiseren. Gewoon een uurtje op een 
door de weekse avond of misschien een 

keer op een middag. Kopje koffie erbij en 
ruimte voor ontmoeting.

Nu in corona-tijd is dat lastig, maar dan 
doen we de eerste fysieke bijeenkomst 
erna. Maar we willen niet te lang wachten. 
Dus we starten de eerste met ZOOM. Dat 
is een beeldbelsysteem dat steeds priva-
cyveiliger wordt. De eerste datum wordt 
bekend gemaakt in ZeeheldenNieuws #4

Meld je aan bij ons secretariaat: 
secretariaat@groene-eland.nl. En laat ons 
uw wensen, zorgen en ideeën horen.

Colofon
REDACTIE-ADRES ZEEHELDENNIEUWS

ELANDSTRAAT 88 A

2513 GV DEN HAAG

070-3560410

WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL

INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL
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OPLAGE 7.000
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JITSKE STEIGENGA VOORZITTER

QUINE MOERMAN PENNINGMEESTER

WYBE VAN DE KUINDER

LUDO GEUKERS SECRETARIS

info@groene-eland.nl

ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
info@zeeheldennieuws.nl

VOLGENDE UITGAVE  19 JUNI 2020 

KOPIJ DEADLINE  7 JUNI 2020

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     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

Vanuit het Kraaiennest

Zoals sommigen van jullie al hebben gele-
zen op onze ZeeheldenNieuws website 
en wellicht ook al eerder hebben gezien, 
is het soms net een vuilstortplaats op 
het Prins Hendrikplein. De containers 
aan het Prins Hendrikplein vormen een 
zogeheten milieustraat. Iedere contai-
ner is bedoeld voor een bepaald type 
afval zodat dat gerecycled kan worden. 
Zo staat er een container voor schoe-
nen en textiel, een voor glas, twee voor 
papier en karton en een voor plastic en 
drinkpakken. Helaas zijn er geen contai-

ners voor restafval. Die staan namelijk 
om de hoek in de Van Kinsbergenstraat. 
Daardoor wordt er vaak huisvuil naast 
de containers gezet. Dat bijplaatsen van 
vuilniszakken leidt tot veel zwerfafval op 
het plein. De zakken worden opengepikt 
door vogels en ongedierte, waardoor de 
inhoud van de zak zich over de straat en 
het Prins Hendrikplein verspreidt.

Volgens de Bewonersorganisatie Zee-
heldenKwartier De Groene Eland is het 
probleem deels op te lossen door een 

verwijzing te plaatsen bij de milieustraat 
naar de restafvalcontainers om de hoek. 
De gemeente weigert dat echter, omdat 
het beleid is dat er geen stickers op 
containers worden geplakt. Het zou het 
straatbeeld maar ‘verrommelen’. 

Nu ben ik geen verrommel-expert maar 
in mijn wereldbeeld is een sticker op een 
container minder storend in het straat-
beeld dan allerlei afval dat door de wind 
over ons mooie plein wordt verspreid. 
Als een sticker echt zo onoverkomelijk 
is, verwacht ik dat de gemeente met een 
ander alternatief komt. Je kunt denken 
aan een bordje met een verwijzing of het 
bijplaatsen van een extra restafvalcon-
tainer. Kortom gemeente: doe iets om de 
vervuiling en toename van ongedierte 
tegen te gaan. 

Ludo Geukers
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ON THIS FRONT PAGE YOU WOULD 
BASICALLY WANT TO INCLUDE EVE-
RYTHING THAT IS IMPORTANT IN 
THESE TIMES. UNFORTUNATELY, 
THERE IS NO SPACE FOR THAT. IT IS 
SAD THAT PRECISELY THE 40TH EDI-
TION OF THE ZEEHELDENFESTIVAL 
IS BEING CANCELLED AND CERTAIN-
LY FOR ALL THE VOLUNTEERS IT IS 
A TREMENDOUS SETBACK. EVEN IF 
IT DOES NOT SEEM THAT WAY, THERE 
ARE WORSE THINGS. RELIEF WOR-
KERS, POLICE, FIRE BRIGADE, CARE 
PROVIDERS TO THE ELDERLY, HOS-
PITAL STAFF, DOCTORS AS WELL AS 
ALL THE PEOPLE WHO TAKE CARE 
OF EACH OTHER ARE ALL MAKING 

SURE THAT THIS PANDEMIC IS NOT 
COMPLETELY GETTING OUT OF 
HAND, BECAUSE IF WE DO NOT ALL 
MAKE SURE TOGETHER THAT THIS IS 
GOING WELL THEN IT CAN LEAD TO 
AN UNPRECEDENTED DISASTER; WE 
DO ALL AGREE ON THAT. 

 We can already wonder how all of 
this will affect the economy. The business 
community, shopkeepers, self-employed 
entrepreneurs, the hospitality industry: 
they are all having a hard time, but for now 
it is still going well here in the Netherlands, 
here in The Hague, here in the Zeehelden 
District. It can still be controlled, even if 
some people are about to hit their heads 
against the wall. Almost everyone has a 
mobile telephone and knows how to make 
a call with FaceTime to yet catch a glimpse 
of their loved ones. Radio and TV keep us 
informed from day to day. Food services 
are being organised to assist the vulnerable 
people in our society. We observe that man-
datory metre and a half of distance and we 
are kind to our fellowmen. Schools, theatres: 
almost everything, except supermarkets 
and a part of the market, are closed. Lunch 
restaurants and restaurants are inventive 
and try to survive by offering a coffee-to-go 
or take-away meals. There is so little traffic 

that the climate targets are met effortlessly 
this month.   

When I ask children what they think about 
the future it turns out to be somewhat too 
abstract to them. R. (aged 12) thinks that 
something will change, even though he is 
unsure what exactly. He thinks that much 
more will be done on the laptop than before. 
How do they experience the disaster that 
came upon us? As one big holiday?

 R. has really had enough of it. He 
wants to go back to school. J. (aged 10) also 
wants to do things with her friends again. 
T. (aged 10) is not noticing much of a diffe-
rence, except that he can spend much more 
time behind the computer than usual. P. 
(aged 11) thinks her parents are insufferable. 
“They are home the whole day, and if they 
are not irritating me and my brother, they 
are irritating each other.” V. (aged 12) would 
rather have her parents assist her in her 
homework, because she is not getting much 
of it. But her parents do not think that is 
truly necessary and they do not understand 
much about the computer anyway. Fortuna-
tely, her teacher got her in touch with a wor-
king student who is assisting her.

Apart from T., none of these children are 
truly afraid of the virus and they basically 
think it is a nuisance because they can no 
longer play with their friends and cannot 
visit family. The grandmother of P. (aged 11) 

also lives in The Hague but he cannot visit 
her because she lives in a care home and 
he thinks it is ‘quite sad’. J. is still cycling 
weekly to her grandmother. Before, in the 
afternoon after school, but now earlier, in 
the morning. Her grandmother can teach 
really well, she thinks, and has much more 
patience than her mother. Her elder brother 
does not know what to do with himself. 

Most of the interviewed adults do not think 
about that much either. The general consen-
sus is to just wait and see if we can solve 
this. L. (aged 68) hopes that this crisis takes 
us into the digital era in one leap and that 
the endless meeting days come to an end, 
because meeting by telephone, or meeting 
via Zoom or other platforms, is much faster 
and is more efficient, according to him and 
many others. And in his opinion it would also 
be nice to, at the same time, demolish all 
those large government buildings and have 
them replaced by affordable housing. Most 
people think that there will be big changes 
and many people also believe that this crisis 
will offer opportunities.

 For the time being, we are still in 
the midst of it. I think that we all hope that 
we can soon share more positive news. 
Come what may, we are heading towards 
different times. On page 3 of this newspa-
per you can find a list of email and Twitter 
addresses that you can use for potential 
assistance. Do not hesitate to use them.

     CORONA 2020

In deze bijzondere tijden willen veel 
mensen graag een handje helpen om 
de situatie voor anderen te verlich-
ten. Op twitter is #coronahulp#den-
haag razend populair. 
Er zijn ook vele initiatieven en orga-
nisaties die op zoek zijn naar vrij-
willigers:

Vrijwilligersorganisaties: Den Haag 
Doet en PEP
Hier is allerlei informatie te vinden omtrent 
vrijwilligerswerk in Den Haag.
www.denhaagdoet.nl/corona
www.pepdenhaag.nl

Servicepunt XL
De inwoners van Den Haag kunnen met hun 
hulpvragen terecht op één centraal tele-
foonnummer 070 205 30 03. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend 
van 10.00 tot 16.00 uur. De servicepunten 
XL zorgen ervoor dat de dienstverlening - 
ook in tijden van quarantaine en sociale 
isolatie – wordt voortgezet en niemand in 
de kou komt te staan. Samen zorgen we 
voor de kwetsbare wijkbewoners die in de 
knel komen. Voor vragen over bijvoorbeeld 
financiën, opvoeding of boodschappen en 
maaltijden kunt u hier terecht, ook als u 
anderen wilt helpen.
www.servicepuntxl.nl

Burenhulp
Wil jij wel wat doen voor jouw buren in 
deze Corona-tijd, bijvoorbeeld door bood-
schappen te doen?
 • Meld je aan bij de Burenhulp, tel. 

06-51053441
 • Plaats jouw hulpaanbod op Twitter met 

#coronahulp#denhaag
 • Zoek facebookgroepen uit jouw buurt. 

Zoals Haagse Helpers.
 • Zet het op papier en doe het in de bus bij 

jouw buren. Zo weten zij dat jij het wel 
wilt doen. Ook de minder digivaardigen.

De Luisterlijn 
De Luisterlijn zoekt telefoon- en chatmede-
werkers. De Luisterlijn is de grootste aan-
bieder van emotionele hulp op afstand in 
Nederland. De Luisterlijn is er voor iedereen 
die ergens mee zit en daarover wil praten. 
Dat kan een persoonlijk en vertrouwelijk 
gesprek zijn via telefoon, chat of email. De 
Luisterlijn is daarvoor 24 uur per dag, 7 
dagen per week beschikbaar en te bereiken 
op telefoonnummer 0900-0767.
www.deluisterlijn.nl

Het Rode Kruis
Vanuit het Rode Kruis worden diverse hul-
pacties georganiseerd. Dit kunnen ook indi-
viduele hulpverzoeken zijn. Hiervoor heb-
ben wij extra vrijwilligers nodig.
Aanmelden kan door een mail te sturen 
aan: dac.haaglanden@redcross.nl 
www.rodekruis.nl

Voedselhulp 
De mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank zijn nu extra hard getroffen. Je 
kunt helpen door het 1-op-1 ondersteunen 
van een gezin. Je ontvangt gegevens van 
een gezin en een keurig boodschappenlijst-
je. Aanmelden kan via de website.   
denhaag@rockingupxmas.nl 

De Participatie Keuken  
De Participatie Keuken zet zich in voor een-
zame ouderen door 15 weken lang elke dag 
een diepvriesmaaltijd te bereiden in de 
regio Den Haag. Ze zijn op zoek naar vrij-
willigers die in allerlei facetten van het pro-
ject een steentje willen bijdragen. Je kunt je 
aanmelden via de website.  
www.participatiekeuken.nl of een mail 
sturen naar j.adriaansen@zebrawelzijn.nl

Penvriend
Penvrienden is ontstaan om - precies zoals 
de naam zegt - mensen met elkaar in con-
tact te brengen om penvrienden te zijn. 
Elkaar in levenden lijve ontmoeten is dus 
niet persé het doel. De site is voor mensen 
van elke leeftijd. Je kan een penvriend zoe-
ken op leeftijd, naam of trefwoord. 
www.penvrienden.nl

Vitalis 
Stichting Vitalis is een stichting die kinde-
ren tussen 5 en 18 jaar koppelt aan een vol-
wassen vrijwilliger. Samen trekken ze een 
jaar lang wekelijks een paar uurtjes met 
elkaar op en ondernemen ze gezellige acti-
viteiten. Tijdens deze Corona-tijd zijn en 
blijven we online aan het werk.  
www.vitalismaatjes.nl

Door de coronacrisis zijn er op veel plekken 
initiatieven gestart. Ze staan in de start-
blokken met spullen of diensten, maar soms 
ontbreekt er nog een schakeltje in het pro-
ces. Bijvoorbeeld vervoer, kennis of verpak-
kingsmateriaal. Do Good Den Haag brengt 

dat bij elkaar. Dit  is hét platform waar 
organisaties nu hulp kunnen vragen en 
aanbieden. Organisaties én burgers kunnen 
hier terecht. website: Do-good.nu

Wil jij iets doen in de stad? Word dan zeker 
lid van de Facebookgroep Corona initiatie-
ven in jouw stadsdeel. Ben jij al betrokken 
bij een initiatief, stichting of vereniging in 
Den Haag? Wij horen graag via onze enquê-
te wat jij aan ondersteuning verder nodig 
hebt om jouw werk nog beter te kunnen 
doen.

Extra editie Stadskrant
Er is een extra editie van de Stadskrant ver-
schenen over de Coronacrisis. Hierin wordt 
de veranderende dienstverlening van de 
gemeente benoemd en wordt het antwoord 
gegeven op een aantal veel gestelde vra-
gen. Daarnaast komen Hagenaars aan het 
woord die vertellen wat de situatie voor hen 
betekent. Ouderen, ondernemers, ouders 
met kinderen thuis: hoe doorstaan zij de 
coronacrisis? Ook kun je er lezen over een 
aantal mooie initiatieven waarmee mensen 
in de stad elkaar in deze moeilijke tijd hel-
pen.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/
nieuws/stadskrant/stadskrant-extraedi-
tie-2020.htm  

Overige initiatieven
Diverse politieke partijen zijn een Coro-
na-hulp initiatief gestart, zoals Groen Links:
denhaag.groenlinks.nl/formulieren/
coronahulp-den-haag 

Vrijwilligerswerk in Corona-tijd

TEXT WYBE VAN DE KUINDER & ILLUSTRATION RAAF VAN DE KUINDER
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CORONA 2020

Ons leven is ontregeld. Cafés, restaurants, theaters: gesloten. Scholen: 
dicht. We lopen met mondkapjes om en blijven minimaal anderhalve 
meter bij elkaar uit de buurt. In de ban van Me Too# was het al lastig 
om in contact te komen met gelieven, want je weet maar nooit hoe 
jouw onbeholpen pogingen voor een date worden beoordeeld. Nu is het 
bijkans onmogelijk om contacten te leggen. Er wordt niet meer 
geknuffeld en gekust. Bejaarden en kinderen mogen niet bezocht 
worden en we vergaderen telefonisch. En hoe lang gaat het nog duren? 
Maar de natuur gaat gewoon haar gang. Deze azalea staat al sinds 
2012 in dezelfde pot en bloeit vrijwel het hele jaar door tot in de late 
herfst. Eigenlijk ga ik hem morgen voor het eerst in die acht jaar 
plantenvoedsel geven. Ondanks dat laat hij me nooit in de steek en is 
hij de eerste die ieder jaar weer dat kleine sprankje hoop en kleur geeft 
in mijn piepkleine stadstuintje. Ook deze lente.

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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Isaäc da Costa werd in 1798 in Amsterdam, in een orthodox Portugees-joods 
gezin geboren. Zijn vader was een succesvol bankier. Als kind werd hij door 
privéleraren onderwezen en hij was zo’n snelle leerling dat hij al op achtjarige 
leeftijd naar de Latijnse school (nu het gymnasium) ging. In 1811, hij was toen 13 
jaar, verliet hij de school waarbij hij een door hemzelf in het Latijn geschreven 
gedicht voordroeg. Een jaar later schreef hij zijn eerste gedicht in het Neder-
lands, ‘De Lof der Dichtkunst’: 
  ls ’t aardrijk weêr begint te bloeien,
  als ’t land zicht dekt met geurig groen,
  de stroomen onverhinderd vloeien,
  na ’s harden winters hevig woên; 
  die 't schoonst verblijf is van Apolloos zustrentrij.
Een jaar later, in 1813, schreef hij naar aanleiding van het einde van de Franse 
overheersing ‘De Verlossing van Holland’ dat hij regelmatig voordroeg aan de 
zijde van de door hem zeer bewonderde en invloedrijke protestantse dichter 
Willem Bilderdijk. De mannen werden dik bevriend.

In 1815 ging Da Costa in Amsterdam studeren en trok bij Bilderdijk in huis. Twee 
jaar later vertrok hij naar Leiden waar hij rechten en filosofie ging studeren. 
Bilderdijk volgde hem kort daarop. In 1818 promoveerde Da Costa in de rechten 
en in 1821 in de filosofie. 
Bilderdijks invloed op Da Costa was groot, in het bijzonder op het religieuze vlak. 
In Leiden raakte hij onder de indruk van het protestantisme. Om zijn joodse 
ouders niet te kwetsen heeft hij zich pas na hun overlijden, in 1822, bekeerd tot 
het christendom en laten dopen. 

Da Costa moest niets heb-
ben van de revolutionaire 
nieuwlichterij die de Fran-
sen in Nederland hadden 
geïntroduceerd. De nieu-
we, op liberale beginselen 
steunende grondwet 
maakte een einde aan de 
absolute macht van de 
vorst, en de gereformeerde 
kerk was ook geen staats-
kerk meer. Da Costa was 
van mening dat alleen God 
kon bepalen wat goed was 
voor de mensen en niet de 
mensen zelf. Hij wilde 
terug naar de situatie van 
voor de Franse revolutie. In 
1823 schreef hij het boekje 
waardoor hij het meest 
bekend raakte: ‘Bezwaren 
tegen den Geest der eeuw’. Dat werk heeft hem zowel hoon als bewondering 
opgeleverd. Hij verloor veel van zijn vrienden en enige tijd is ‘Da Costiaan’ zelfs 
een scheldwoord geweest. Tegelijkertijd waren er aanhangers die het als een 
erenaam beschouwden. Enigszins vereenzaamd hield Da Costa in kleine en ver-
trouwde kring lezingen over taal, geschiedenis en godsdienstige onderwerpen 
en werd een centrale figuur bij de door Bilderdijk gestarte Nederlandse tak van 
Het Reveil. Dat was een beweging die de traditionele christelijke waarden weer 
een centrale plaats wilde geven in het maatschappelijk leven. De aanhangers 
verzetten zich tegen de rationalistische denkbeelden van de Verlichting en 
streefden naar verdieping van het christelijke denken en handelen op uiteenlo-
pende terreinen. Maar ook verzetten ze zich tegen vaccinatie tegen de pokken. 
Uit deze beweging is de Antirevolutionaire Partij (ARP) voortgekomen, die later 
is opgegaan in het CDA.

Da Costa heeft veel geschreven: gedichten over de meest uiteenlopende per-
soonlijke en maatschappelijke onderwerpen, lofzangen en toneelstukken. Zijn 
stijl was nogal pathetisch en vol van God en geloof.
Hij was getrouwd met zijn nicht Hanna Belmonte en zij kregen negen kinderen 
waarvan er slechts drie in leven bleven. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

ISAÄC DA COSTA 
(1798 – 1860) 

 Conservatief vol geloof en pathos.
DOOR RENÉ MORS Zo’n zes jaar geleden werd het ZeeheldenKwartier weer een restaurant rijker.  

De broers Sjoerd en Caspers Smits opende toen de deuren van hun restaurant 
Publique aan het Anna Paulownaplein. “Het pleintje is een van de leukste plekken 
in Den Haag,” aldus Sjoerd Smits. “Zeker in de zomer, als alle terrassen vol zitten, 
hangt er een hele gezellige sfeer.”

Bij Publique kun je 
terecht voor een 
keuken die ze zelf 
omschrijven als ‘Frans 
Internationaal’. “We 
baseren ons op de 
klassieke Franse keu-
ken, maar we maken 
het wel wat span-
nender.” Iedere acht 
weken stelt chef-kok 
Marc Plat samen met 
zijn team een nieuw 
menu samen. Daarbij 
werken ze met sei-
zoensgebonden pro-
ducten en houden 
ze rekening met de 
duurzaamheid van hun gerechten. 

“We zijn druk bezig met onze ecovoetprint. We halen ons vlees bijvoorbeeld niet uit 
Zuid-Amerika of de Verenigde Staten, maar gebruiken alleen maar vlees uit Europa. 
Iedere dag doen we ons best om zo min mogelijk weg te gooien en we zijn ook van 
plan om over te stappen van gas naar elektra.”

De broers wilden met het restaurant Den Haag een plek bieden waar je op een hoog 
kwaliteitsniveau tegen een relatief lage prijs kan dineren. En dat is gelukt. Afgelo-
pen jaar heeft het restaurant ook een BIB Gourmand gekregen, een onderscheiding 
van Michelin. Sjoerd legt uit wat dit betekent: “De BIB Gourmand wordt uitgereikt 
aan restaurants met de beste prijskwaliteitverhouding. Alleen restaurants die op 
het hoogste niveau een driegangenkeuzemenu voor 39 euro of minder serveren, 
komen in aanmerking.”

De afgelopen jaren hebben ze hard moeten werken voor de BIB Gourmand. “Je 
moet jarenlang constant op hoog niveau werken en dan word je uiteindelijk op- 
gemerkt. Dan komen er meerdere keren zogenoemde ‘mystery guests’ van  
Michelin langs in het restaurant en die beoordelen of je voldoet aan de eisen van 
bijvoorbeeld een BIB Gourmand.”

Bij Michelin waren de mystery guests laaiend enthousiast over het Haagse restau-
rant: “Het ietwat vintage hoekpand met mooie glas-in-loodramen, daar moet u zijn. 
In dit relaxed zaakje laat het lokale publiek zich graag verleiden door de veelzijdi-
ge keuken. U smult hier zowel van een klassiek aards gerecht als van eigentijdse 
speelsheid. De chef gebruikt graag Franse en mediterrane invloeden voor wat extra 
fraîcheur en subtiliteit.”
Maar ondanks het succes van Publique zijn dit ook voor hen lastige tijden. Door de 
maatregelen om het coronavirus in te dammen, zijn ze al sinds 15 maart gesloten. 
Toch zorgt het restaurant ook in deze tijd ervoor dat je voor een lage prijs op hoog 
kwaliteitsniveau kan dineren met hun initiatief Publique à la maison. “We zijn ont-
zettend blij met de steun die we van vaste gasten uit de omgeving krijgen. Het is 
echt een warme deken voor ons. Maar het is natuurlijk jammer dat je zoveel afstand 
moet houden en daardoor niet de gastvrijheid kan bieden die je wilt.”

Heb je zin gekregen om zelf ook een Michelin-waardige maaltijd te eten à la maison? 
Dat kan! Van dinsdag tot en met zaterdag bezorgt Publique aan huis. En als de rust 
wat betreft corona weer is teruggekeerd, is Publique iedere maandag tot en met 
zaterdag geopend voor lunch, diner en een drankje. 
 

Publique
Anna Paulownaplein 4
2518 BK | Den Haag
Tel. 070 406 9363

E-mail: info@restaurantpublique.nl

TEKST LINDY BLOMMESTEIN & FOTO WYBE VAN DE KUINDER

IN DE KOMBUIS
De kombuis is een scheepskeuken. In deze rubriek maken  

we een keuze uit de vele restaurants die het ZeeheldenKwartier 
rijk is en beschrijven wij de passie van de koks.
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De laatste stap is Stap 5: ROT (deel 5 van 5) ofwel composteren, verteren. Je hebt allerlei spullen kunnen weigeren, minderen, her-
gebruiken en recyclen. Dan blijft alleen nog materiaal over dat je kunt composteren: teruggeven aan de grond. Bijvoorbeeld groen-
te-, fruit- en tuinafval. Zonde om bij het restafval te gooien, want het levert mooie compost op die je terug kunt geven aan de grond.

Volhoudbare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK GEEFT DE 
WERKGROEP ‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ - ONDERDEEL VAN DE DUURZAME ZEEHELDEN - INFORMA-
TIE EN TIPS OVER EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING.

oogst). Beide composteren op basis van 
wormen. Neem een bokashi, een soort 
grote emmer met onderaan een tap-
kraantje. Hieruit komt (net als bij de 
wormenbak en balkonton) wormenthee: 
een supergezonde pokon zonder kunst-
mest. De bokashi composteert op basis 
van micro-organismen.

 • Ga samen met je buurt composteren 
(wellicht met subsidie van Fonds 1818). 
Begin een composthoop met hulp van 
de CompostBakkers. Start een wormen-
hotel met hulp van Eetbare Velden en 
Le Compostier. In onze buurt staan al 
drie wormenhotels.

 • Breng jouw compost weg, zodat ande-
ren het kunnen composteren. Bijvoor-
beeld bij moestuin ‘t Welpje in de Rog-
geveenstraat (neem even contact op 

over wanneer en wat je kunt brengen).

Helemaal geen afval door ‘cradle to crad-
le’ te produceren
Er zijn bedrijven die hun producten zó 
produceren dat het product aan het eind 
uit elkaar te halen is en alle grondstoffen 
opnieuw te gebruiken zijn. Hierbij mag 
geen kwaliteitsverlies optreden en alle 
restproducten moeten hergebruikt kun-
nen worden of milieuneutraal zijn. Dit heet 
‘cradle-to-cradle’ of circulaire economie. 
Voorbeelden zijn: de waterfles Dopper, 
steenpapier van On the Rocks, upcycle 
shirts van Saint Basics, kartonnen meubels 
en bepaalde gebouwen. Er is zelfs een con-
cept voor een ‘cradle to cradle’ auto. Meer 
informatie lees je in het boek ‘Cradle to 
Cradle: Afval = Voedsel’.

Tot slot: figuurlijk verteren
Terugblikken is ook een manier van verte-
ren. Je hebt nu alle vijf stappen van een 
‘zero waste’ levensstijl in verschillende  
artikelen kunnen lezen. Ik ben benieuwd 
welke stappen jij actief gezet hebt. Wat 
vond je lastig? Merk je verschil nu na de 
vijf stappen? Doe je dingen bewust anders? 
Waar puzzel je nog over en waar wil je meer 
over lezen? Ik hoor het graag.

Ga gerust verder op het punt waar jij nu 
bent en vergeet vooral onderweg ook niet 
te genieten van je successen! Wat je aan-
dacht geeft, groeit. Ook ‘zero waste’.  ;-)

TEKST MARIEKE OP HET STRAND

Hoe kun je composteren in de stad?
 • Ga zelf composteren. Zet een compost-

bak of -ton in je tuin. Zet op het balkon 
of in huis een wormenbak of een bal-
konton (eventueel met kruiden, aard-
beien en tomaten erop voor extra 

Duurzame Zeehelden zijn medewijkbe-
woners die zich willen inzetten voor het 
verspreiden van kennis over - en meer 
aandacht en draagvlak te krijgen voor - 
alle elementen van de energietransitie.

De gezamenlijke 
inkoopactie 
zonnepanelen van 

Duurzame Zeehelden

Je eigen energie opwekken in een van de 
zonnigste wijken van het land? 
Je energierekening verlagen? Voor zon-
nepanelen heb je in het Zeeheldenkwar-
tier geen vergunning nodig. We zouden 
op 21 april om 19.30 uur een informatie-
bijeenkomst in de Heldenhoek hebben 
gehouden, waar je alles te weten zou zijn 
gekomen over zonnepanelen op je eigen 
dak. De coronacrisis kwam er tussen, dus 

zullen we de bijeenkomst op een later tijd-
stip moeten houden. Bij voldoende animo 
zetten we een gezamenlijke inkoopactie 
op, zodat de zeehelden de beste zonne-
panelen voor de beste prijs krijgen. 

Als je belangstelling hebt, laat het ons 
dan weten op onderstaand e-mailadres 
en meld je alvast aan! Dan houden we 
je op de hoogte van de data waarop we 

weer bij elkaar komen en actie gaan 
ondernemen. Het mailadres is duurzame-
zeehelden@gmail.com. Wie weet liggen 
die panelen in de zomer al op je dak!

LAAT JE VERWARMING GOED 
AFSTELLEN EN BESPAAR DIRECT!

Je woning tot 20 procent goedkoper 
verwarmen én een comfortabeler warm 
huis? Met een aantal eenvoudige aan-
passingen aan je cv-installatie kan dit. 
Het goed instellen van de cv-ketel en 
de radiatoren wordt 'waterzijdig inre-
gelen' genoemd. De Duurzame Zeehel-
den ondersteunen Duurzaam Den Haag 
bij een campagne om woningen in onze 
wijk er lekker warmpjes bij te laten 
zitten. De gemeente Den Haag biedt 
bewoners een voucher van 75,- euro 
aan als korting om door een erkende 
installateur het waterzijdig inregelen 
te laten uitvoeren. 

Waterzijdig inregelen, wat is dat?
Hoge stookkosten, kamers die maar niet 
warm worden of dat vervelende suizende 

geluid in je leidingen. Als je jouw woning 
verwarmt door middel van een cv-instal-
latie herken je dit vast wel. 
Waterzijdig inregelen is de oplossing! 
Met waterzijdig inregelen bevestigt een 
installateur speciale kranen op de radia-
toren en stelt jouw cv-ketel optimaal in. 
Doordat het warme water uit de cv-ketel 
gelijkmatig over je radiatoren of vloer-
verwarming verdeeld wordt, verbetert de 

warmteafgifte ervan. 
Door de betere warmteverdeling tussen 
de radiatoren zorg je er voor dat kamers 

niet meer te warm of te koud worden ten 
opzichte van de rest van het huis. Het sui-
zende geluid in je leidingen hoor je ook 
een stuk minder en het gasverbruik kan 
tot soms wel 20% dalen.

Is waterzijdig inregelen ook interessant 
voor jou? Volg deze 5 stappen

1. Vraag de online voucher van € 75,- 
aan waarmee je een installateur kunt 
inschakelen. Deze voucher is geldig 
t/m 31 maart 2021 en is te krijgen via 
duurzaamdenhaag.nl/waterzijdig

2. Maak een afspraak met een installa-
teur die kan aantonen dat hij waterzij-
dig kan inregelen. Wij hebben alvast 
voor je uitgezocht welke Haagse instal-
lateurs hierin getraind zijn. Deze vind 
je op duurzaamdenhaag.nl/waterzij-
dig.

3. De installateur bezoekt je woning en 
bekijkt de installatie om te beoordelen 
of de installatie geschikt is voor water-
zijdig inregelen. Zo ja, dan wordt er 
een offerte gemaakt voor jouw woning 
om de cv-ketel en radiatoren waterzij-
dig in te regelen. Je geeft de (online) 
voucher aan de installateur.

4. Je ontvangt vervolgens een advies 

en offerte van de installateur om de 
cv-installatie waterzijdig in te regelen. 
Als de offerte bevalt geef je de opdracht 
aan de installateur om je cv-installatie 
te laten inregelen en je krijgt korting 
op de offerte van 75 euro via de door 
jouw afgegeven voucher. 

5. Voor technische vragen of informatie 
kun je mailen naar duurzamestad@
denhaag.nl. Overige vragen kan je  
mailen naar info@duurzaamdenhaag.nl

Let op: er is ook een landelijke subsidie-
regeling waarbij een deel van de kosten 
van waterzijdig inregelen wordt vergoed: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner/sub-
sidie-energiebesparende-maatregelen/
aanvullende-maatregelen
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  " 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.

Dertig jaar lang was Erik Cox grafisch 
vormgever in hart en nieren. “Nooit 
gedacht dat ik ooit iets anders zou doen. Ik 
ben van het drukwerk: echte kleuren, mooi 
papier, de hele mikmak.” Hij maakte tallo-
ze boekomslagen en ontwierp onder ande-
re de huisstijl voor Hotel New York in Rot-
terdam. In de loop van de jaren gingen 
opdrachtgevers zich naar zijn mening ech-
ter te veel met de uitvoering bemoeien. Dat 
anderen bepaalden hoe zijn ontwerpen 
eruit moesten zien, was zijn eer te na.

Toen kwam, totaal onverwacht, het idee in 
hem op om uitvaartbegeleider te worden. 
Hij kreeg de kans om als algemeen mede-
werker bij een uitvaartcentrum in Scheve-
ningen aan de slag te gaan. “En heel snel 
merkte ik: dit ligt me.” Hij begon met de 
opleiding voor uitvaartbegeleiding, 
gevolgd door een opleiding voor overle-
denenzorg.

Het viel hem op dat families tijdens de 
week van de uitvaart vaak te maken krij-
gen met veel verschillende mensen. “Zo 
veel vreemde mensen die aan de overlede-
nen zitten. Dat is niet goed. Dat moet één 
persoon doen.” Daarom doet hij bij zijn 
eenmanszaak Égards Uitvaart alles zelf: 
van het voeren van de gesprekken met de 
familie en het verzorgen van de overlede-
ne tot het ophalen van de kist bij de leve-
rancier en het rijden van de rouwauto. 
“Iedereen kan een uitvaart verzorgen, zo 
moeilijk is het niet. Het gaat erom: wie doet 
het, wie is die man die bij jou over de vloer 
komt, die met je gaat praten?”

Tijdens de bespreking van de uitvaart 
denkt hij met de familie mee en draagt hij 
mogelijkheden aan. “Het eerste gesprek is 
heel bijzonder, omdat de familie je zo snel 
in vertrouwen neemt. Ik moedig mensen 
aan zich uit te spreken. De dag van de uit-

vaart moet voor iedereen goed zijn.” In 
principe kan alles bij een uitvaart, zo ver-
telt hij. “Alles is goed. Het hoeft niet per se 
zo groot met een aula en een koffiekamer. 
Heel klein kan ook heel mooi zijn.”
Juist omdat hij de uitvaart alleen regelt, is 
er vaak meer tijd om de familie thuis 
afscheid te laten nemen van de overlede-
ne. “Het afscheid gebeurt organisch. Als 
vanzelf komt het moment waarop de fami-
lie denkt: nu zijn we in berusting dat hij of 
zij overleden is. Nu kunnen we hem laten 
gaan.”

Hoewel hij zichzelf altijd beschouwde als 
'een formeel baasje' (misschien niet voor 
niets verslond hij in zijn jeugd 'Het ABC der 
etiquette'), blijkt hem – tot zijn eigen ver-
bazing – ook de informele kant goed te lig-
gen. “Ik hoor vaak dat het bij mij zo ont-
spannen is, zo normaal. Ik word nooit 
amicaal en toch kunnen er in zo'n verdrie-

tige week ook grapjes zijn, een lichte noot 
die je ook nodig hebt.”
Op zijn website staat een video van een 
ballet van Pina Bausch, waarin een vrouw 
danst met haar ogen dicht. Een man – bij-
na onzichtbaar in het donker – haalt meu-
bels weg, net voordat de danseres erte-
genaan botst. “Dat verbeeldt voor mij hoe 
ik mijn taak als uitvaartbegeleider zie: dat 
de familie er in haar verdriet op kan ver-
trouwen dat alle obstakels door mij weg-
gehaald worden.” In de week dat hij de 
familie begeleidt bij de uitvaart gaat hij 
volledig in zijn werk op. “Tegenwoordig 
hoor je veel over 'in het moment leven'. Ik 
wist niet wat dat was, maar nu ik uitvaar-
ten begeleid heb ik het: er bestaat niets 
anders meer, ik ben alleen maar aandacht. 
Als ontwerper, als kunstenaar ging het 
erom wat ík wilde. Nu gaat het erom wat 
de familie wil. Dat is heel bevrijdend. En 
het maakt me een gelukkiger mens.

ERIK C. COX UITVAARTBEGELEIDER
TOUSSAINTKADE 19
2513 CJ DEN HAAG
06 19 538 402 (DAG EN NACHT)
ERIK@EGARDSUITVAART.NL

Erik Cox van Égards Uitvaart
TEKST ESTHER TE LINDERT FOTO  WYBE VAN DE KUINDER

Onder de deurbel van Erik Cox staat: grafisch ontwerper en uitvaartbe-
geleider. Twee totaal verschillende beroepen, zo lijkt het. “Toch is de 
basis dezelfde: de aandacht, de zorg.”

Creatief Kwartier

Bij het betreden van de projectruimte voel 
ik me opeens heel klein tussen de giganti-
sche houtskooltekeningen, de een abstrac-
ter dan de ander. Er zijn drie panorama’s 
te zien en een groter werk met andere ver-
houdingen. De doos met houtskool staat 
nog open; het duo tekent hier en daar nog 
door. “Het is nooit echt af. Wat je ziet is 
meer een project dan een definitief werk.” 

De samenwerking is tot stand gekomen, 
nadat Buter De Haan aan het werk zag in 
het ateliercomplex De Besturing. Ze werkte 
hier een maand lang aan het grootschalig 
gravure-project Panorama Hesjtèk. “Ik zag 
in Hanna een harde werker met toewijding. 
Zo iemand heb je met dit soort projecten 
nodig. Iemand die in korte tijd resultaat 
kan leveren,” legt Buter uit. Terwijl Buter 
al langer met collega-kunstenaars samen 

tekent is dit voor De Haan een primeur. “Bij 
dit project creëer je samen het beeld. Het 
dwingt mij, mijn eigen werk los te laten en 
naar het geheel te kijken.” legt De Haan uit. 
Het werkproces van Buter en De Haan ver-
loopt heel organisch. Ieder begint ergens 
en laat daarna de ander hierop de vrije 
loop. Er worden dingen toegevoegd, weg-
geveegd of over iets heen gekrast. Toeval 
speelde daarbij een grote rol. “Je raakt 
door elkaar geïnspireerd en neemt dingen 
van elkaar over. We kijken niet alleen naar 
de tekening maar ook naar de ruimte, die 
een belangrijke rol speelt.” 
Het project is uitgebreid vastgelegd op de 
social media van Buter en De Haan. “Ons 
werkproces is een van de belangrijkste 
aspecten, zo niet het belangrijkste, aan 
dit project. Het proces is belangrijker dan 
het eindresultaat. Vandaar de tussentijd-

se opening en onze posts met time-lapse 
opnames op onze sociale media.” 
De coronacrisis heeft het werkproces van 
het duo niet sterk beïnvloed. Toen de kun-
stenaars net begonnen moest de crisis nog 
losbarsten. 
Terwijl bij de tussentijdse opening op zater-
dag 14 maart het publiek nog welkom was, 
werd de toegankelijkheid na invoer van de 
strengere maatregelen van het kabinet 
moeilijker. Er werd besloten de opening op 
zaterdag 21 maart tóch door te laten gaan, 
zij het op een aangepaste wijze. Het werd 
een virtuele opening: een filmpje waarin de 
werken te zien zijn, met daarbij een ope-
ningsspeech door Jef Schaeps, conserva-
tor prenten en tekeningen van de Universi-
teitsbibliotheek Leiden.

De werken zijn inmiddels opgerold en 
de muren van Quartair zijn weer wit. Het 
kunstenaarsduo zal hierna verder blijven 
samenwerken, zo is de bedoeling. Het 

beginpunt voor de verde- r e 
samenwerking is het laatste en tevens 
grootste werk dat in Quartair te zien was. 

Via onderstaande links is het mogelijk om 
het project online te bezichtigen. 

Link naar de virtuele opening met een 
overzicht van de werken:
https://vimeo.com/399450810
Link naar de time-lapse opname van het 
werkproces:
https://vimeo.com/398205040

Meer over de kunstenaars:
www.rikbuter.nl
www.hannadehaan.nl

Locatie:
Quartair, Toussaintkade 55 Den Haag
www.quartair.nl

TEKST  LULA VALLETTA

Kunstenaars Rik Buter 
en Hanna de Haan omarmen het toeval. 

HET IS STIL IN DE STRATEN VAN HET ZEEHELDENKWARTIER. DOOR DE CORONACRISIS KIE-

ZEN DE MEESTE MENSEN ERVOOR BINNEN TE BLIJVEN, ENKELEN ZITTEN NOODGEDWONGEN 

THUIS IN QUARANTAINE. OP AFSPRAAK BEZOEK IK QUARTAIR, WAAR DE HAAGSE KUNSTE-

NAARS RIK BUTER EN HANNA DE HAAN TWEE WEKEN LANG ‘IN QUARANTAINE’ DE MUREN 

VOL HEBBEN GETEKEND.
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De jubileumeditie van het komende ZeeheldenFestival, dat 
gepland stond op 1 t/m 5 juli 2020, gaat niet door. Hoewel de 

maatregelen van de overheid lopen tot 1 juni, vindt de organisatie 
het voorbereiden van een evenement van deze omvang in deze tijd 

te risicovol. 

ZeeheldenFestival 
afgelast

Het besluit is na intensief overleg en met pijn in het hart genomen en 
treft de wijk, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers en natuurlijk het 
publiek, maar is tegelijkertijd onvermijdelijk onder deze ongekende 

omstandigheden.

Het festival zou deze zomer haar 40e editie vieren. Die wordt nu  
verplaatst naar 2021. De zeehelden stoppen hun energie en middelen 

graag volgend jaar in een extra feestelijke jubileum, iets dat nu, door alle 
onzekerheden in de voorbereiding, niet mogelijk is. Het festival heeft 

ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat telt.
De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Het ZeeheldenFestival
www.zeeheldenfestival.nl

De Zoutmanstraat moet opnieuw worden 
ingericht om extra ruimte te maken voor de 
bredere tram die uiterlijk in 2024 door de 
straat gaat rijden. Omdat de straat geheel op 
de schop gaat, grijpt de wethouder nu de 
kans om het eerste deel van de straat dicht 
te zetten voor het autoverkeer.

Laurens Schrijnen van bewonersorganisatie 
Zeeheldenkwartier en lid van de denktank 
namens de bewoners noemt het besluit 
teleurstellend. “We hebben hele goede 
argumenten om geen autoluw gebied in te 
richten, ook omdat het nooit echt autovrij 
wordt. En we horen geen steekhoudende 
argumenten om wel het gebied autoluw te 
maken.” Het autovrij maken zal niet volledig 
zijn omdat er laad- en loszones komen en 
ook de parkeergarage in dat deel van de 
Zoutmanstraat toegankelijk blijft.

Onvoldoende draagvlak
Op verzoek van de wethouder heeft de 
bewonersorganisatie in januari advies gege-
ven over de herinrichting van de Zout-
manstraat. Daarin schrijft de bewonersorga-
nisatie dat er “onvoldoende draagvlak” 
onder de bewoners is voor een autovrij deel 
van de Zoutmanstraat. In het advies waar-
schuwt de organisatie dat het grote gevol-
gen heeft voor de bereikbaarheid, veiligheid 
en leefbaarheid in de “smalle woonstraten” 
van het Zeeheldenkwartier. Uit reacties van 
omwonenden concludeert de bewonersor-
ganisatie dat 95% van hen tegen een voet-
gangersgebied is.

Wethouder Van Asten stelt dat het autovrij 
maken van het eerste deel van de Zout-
manstraat “kan bijdragen aan het verbete-
ren van de fietsveiligheid [en] de leefbaar-

heid van de Zoutmanstraat”. Hij is zich 
daarbij “ten zeerste bewust” van de bezwa-
ren tegen het autovrije voetgangersgebied. 
Van Asten wil daarom onderzoeken in hoe-
verre het weren van auto’s uit de Zout-
manstraat leidt tot overlast in de aangren-
zende straten en of deze overlast aan te 
pakken is. Uit een eerdere verkeersanalyse 
van de gemeente bleek dat er tot 30 auto’s 
per uur extra door de woonstraten gaan rij-
den als de Zoutmanstraat dichtgaat.

Parkeerplaatsen en tramhalte verdwijnen 
uit de straat
Naast het autovrij maken, zullen ook alle 
parkeerplaatsen in de Zoutmanstraat wor-
den opgeheven. Hierdoor ontstaat ruimte 
voor de bredere tram en voor bredere en vei-
ligere fietspaden en trottoirs. Ook op het 
Prins Hendrikplein zullen parkeerplaatsen 
verdwijnen. De vrijgekomen ruimte is daar 
nodig voor laad- en losplaatsen en om par-
keerplaatsen voor fietsen te realiseren. De 
verdwenen parkeerplaatsen worden gecom-
penseerd met parkeerplaatsen in parkeerga-
rage De Zeeheld aan de Prins Hendrikstraat. 
Die parkeergarage heeft 135 parkeerplaat-
sen en is speciaal voor dit doel door de 
gemeente aangekocht.

Met de keuze voor de bredere tram en brede-
re fietspaden is er voor de tramhalte in de 
Zoutmanstraat geen plaats meer. De tram-
halte wordt net om de hoek aangelegd op de 
Laan van Meerdervoort. De perrons worden 
breder zodat mensen in een rolstoel beter 
van de tram gebruik kunnen maken. De hal-
te Elandstraat/Vondelstraat blijft waar die 
nu ligt en krijgt ook bredere perrons.
De volledige brief van de wethouder is te 
lezen op zeeheldennieuws.nl.

Deel Zoutmanstraat gaat dicht 
voor autoverkeer
HET EERSTE DEEL VAN DE ZOUTMANSTRAAT GAAT DICHT VOOR HET  
AUTOVERKEER. DAT SCHRIJFT WETHOUDER VAN ASTEN (D66) IN EEN  
BRIEF VAN 2 APRIL AAN DE GEMEENTERAAD. BEWONERSORGANISATIE  
ZEEHELDENKWARTIER REAGEERT TELEURGESTELD. TEKST:  REINOUT BARTH
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Smartphone
De meest toegankelijke app om te videobel-
len heb je waarschijnlijk al: WhatsApp. De 
populairste berichten-app van Nederland 
heeft ook de mogelijkheid om te videobel-
len. En het is heel eenvoudig:

1. Open WhatsApp
2. Tik op de contactpersoon die je wilt  

bellen
3. Tik rechtsboven in het scherm op het 

symbooltje van de camera. Afhankelijk 
van wat voor telefoon je gebruikt, ziet 
het symbooltje er als volgt uit:

4. Nu hoeft de persoon die je wilt bellen 
alleen nog maar op te nemen. Je bent nu 
een video-oproep begonnen!

 

Android:           iOS:

Eervolle vermelding: Als zowel jij als dege-
ne die je wilt bellen een Apple iPad, iPhone 
of Apple computer bezitten, kunnen jullie 
videobellen door middel van FaceTime. 
Deze app staat standaard geïnstalleerd op 
de meeste Apple-producten en werkt net zo 
eenvoudig als videobellen met WhatsApp. 
Bovendien biedt het de mogelijkheid om 
met meerdere mensen tegelijk te video-
bellen. Helaas werkt het niet in combina-
tie met telefoons die niet door Apple zijn 
geproduceerd.

PC of laptop
Voor videobellen of groepsbellen op de 
PC zijn talloze programma’s beschikbaar. 

In dit stappenplan kiezen we voor Goog-
le Hangouts: een gratis dienst waarvoor 
geen extra software geïnstalleerd hoeft 
te worden. Het werkt bovendien op nage-
noeg elke computer. Belangrijk is wel dat je 
PC beschikt over een camera en een inge-
bouwde microfoon. Nagenoeg de meeste 
laptops jonger dan 10 jaar beschikken hier-
over. Voor desktop-pc’s (waarbij scherm en 
computer aparte onderdelen zijn) geldt dit 
vaak niet.

Hoe start je een gesprek met Google Han-
gouts?
 • 1) Zorg dat de persoon of personen 

waarmee je wilt videobellen ook Google 
Hangouts hebben opgestart.

 • 2) Surf naar hangouts.google.com.
 • 3) Staat er rechtsboven in het scherm 

een blauwe knop met de tekst ‘Inlog-
gen’? Klik hier dan op. Als je al een 
Google- of Gmail-account hebt, log hier 
dan mee in. Als je nog geen account 
hebt, kun je er een aanmaken in dit 
scherm. Klik daarvoor op ‘Account 
maken’ en volg de instructies. Ontbreekt 
de blauwe knop met ‘Inloggen’? Dan ben 
je al ingelogd en kun je direct door naar 
de volgende stap!

 • 4) Klik op ‘Videogesprek’. Mogelijk 
vraagt de browser of je toestemming 
geeft om gebruik te maken van de came-
ra en microfoon. Accepteer dit.

 • 5) Er verschijnt een venster met de 
vraag wie je wilt uitnodigen voor het 
gesprek. Vul hier het Google e-mailadres 
in van de persoon waarmee je wilt video-
bellen. Wil je met meerdere personen 
tegelijk bellen? Na het opgeven van de 
eerste naam kun je nog een of meerdere 
personen toevoegen.

 • 6) Klik ten slotte op ‘Uitnodigen’. De uit-
genodigde personen krijgen een mel-
ding in Google Hangouts dat ze gebeld 
worden.

 • 7) Je kunt nu videobellen!

Eervolle vermelding: Er zijn nog veel meer 
programma’s voor de PC waarmee je kunt 
videobellen. Zoom is de laatste tijd veel in 
het nieuws, omdat het geschikt is om met 
grotere groepen te bellen. Skype was een 
van de pioniers op het gebied van (video)
bellen via het internet. Toch hebben we 
ervoor gekozen om Google Hangouts hier 
te noemen. Hangouts is namelijk eenvoudig 
in het gebruik en werkt op veel platforms. 

Bellen met beeld
QUARANTAINETIJD IS EEN VREEMDE TIJD. MENSEN ZITTEN VEEL MEER 
THUIS DAN NORMAAL. DIT BETEKENT DAT HET SOCIALE CONTACT  
VERANDERT. SOMMIGE MENSEN SPREKEN DE HELE DAG COLLEGA’S VIA 
DIGITALE MIDDELEN, OF WERKEN IN EEN VITAAL BEROEP EN WORDEN OP 
DE WERKVLOER VERWACHT. VOOR ANDEREN IS HET EENZAAM: WANT HET 
DAGELIJKSE PRAATJE BIJ DE KAASBOER OF OP BEZOEK BIJ VRIENDEN EN 
FAMILIE IS EVEN UIT DEN BOZE. WAT MOET JE DAN? ANNO 2020 IS HET 
MAKKELIJKER DAN OOIT OM BEKENDEN TE SPREKEN ÉN TE ZIEN, ZONDER 
JE EIGEN HUIS TE HOEVEN VERLATEN. WIJ LEGGEN TWEE TOEGANKELIJKE 
MANIEREN UIT OM TE VIDEOBELLEN. EENTJE VOOR DE SMARTPHONE, DE 
ANDER VOOR DE PC.

 

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 

 
  
 

Betrokken, behulpzaam, regelend. 
Formeel waar dat nodig is, ontspannen 
als dat kan. Dat kunt u verwachten 
als u mij vraagt het afscheid van een 
overleden dierbare te begeleiden.

 erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19538402 | toussaintkade 19

ADVERTEREN in deze krant?

Stuur een bericht naar:
 info@zeeheldennieuws.nl

TEKST JOACHIM KOOT
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der. Daarnaast zullen verhuurders nu uitwijken 
naar andere wijken zoals het Zeeheldenkwar-
tier om daar dan woningen op te kopen en te 
verkameren. Dit levert dus extra druk op. Daar 
maak ik me zorgen om."

Leefbaarheidscheck
GroenLinks en de ChristenUnie/SGP zijn voor-
zichtiger en willen per wijk of buurt bekijken 
of er nog wel verhuurd kan worden. Hiervoor 
zou een 'leefbaarheidscheck' moeten worden 
ingevoerd. Daarbij wordt onder andere geke-
ken naar fiets- en geluidsoverlast, parkeerdruk, 
zwerfafval en naar het aantal reeds verkamer-
de panden in de straat of wijk. Op basis van deze 
'check' kan een vergunning al dan niet worden 
toegekend. Ook Van Doorn van D66 pleit voor 
een leefbaarheidscheck. "Wij vinden het vooral 
van belang dat de gemeente maatwerk per wijk 
gaat leveren. Sommige wijken lenen zich wel 
voor verkamering, andere niet. Per wijk moet 
de leefbaarheid bekeken worden."

Nieuw huisvestingsbeleid
Wethouder Balster laat het ZeeheldenNieuws 

weten dat het verbod in de tien wijken een 
tijdelijke maatregel is. Hij is tot het besluit 
gekomen omdat met name in het goedkope-
re segment veel huizen worden opgekocht om 
vervolgens per kamer te worden verhuurd. 
Daardoor blijven er voor starters en mensen 
met een laag inkomen te weinig woningen 
over. Vooral de wijken waar deze goedkope-
re woningen aanwezig zijn, vallen daarom nu 
onder het verbod voor kamerverhuur.
Intussen werkt Balster aan nieuw huisves-
tingsbeleid voor de hele stad. Daarbij kijkt hij 
onder andere of het verbod op verkamering 
uitgebreid moet worden naar andere wijken in 
de stad. Ook onderzoekt hij andere manieren 
om meer grip op de verkamering te krijgen, 
zoals een vergunningsplicht voor het verhu-
ren van drie of meer kamers (in plaats van het 
huidige vier of meer kamers), een zelfbewo-
ningsplicht voor mensen die een huis kopen 
of een verplichte vergunning voor verhuur-
ders om wangedrag onder huisjesmelkers aan 
te kunnen pakken. De wethouder hoopt voor 
de zomervakantie zijn voorstellen naar de 
gemeenteraad te kunnen sturen.

WETHOUDER MARTIJN BALSTER 
(PVDA) HEEFT DE KAMERVERHUUR IN 
TIEN WIJKEN AAN BANDEN GELEGD. 
NIEUWE AANVRAGEN OM VIER OF MEER 
KAMERS IN EEN WONING TE MOGEN 
VERHUREN WORDEN DAAR NIET MEER 
GOEDGEKEURD. DE GEMEENTERAAD 
WIL NU DAT DE KAMERVERHUUR OOK 
IN ANDERE WIJKEN WORDT INGE-
PERKT.

Een meerderheid in de gemeenteraad rea-
geert enthousiast op dit verbod op grootscha-
lige verhuur van de wethouder, maar men 
vreest een waterbedeffect. Sinds het splitsen 
van woningen vorig jaar verboden is, is het 
aantal vergunningen voor het verhuren van 
kamers in een woning verdubbeld. Nu ook dat 
in tien wijken niet meer mag, is de verwach-
ting dat huisjesmelkers hun zinnen zullen zet-
ten op wijken als het ZeeheldenKwartier waar 
grootschalige verhuur nog wel kan.

Leefbaarheid verslechterd
Vrijwel alle partijen zien de leefbaarheid in wij-
ken verslechteren als de kamerverhuur toe-
neemt. Zo constateren Hart voor Den Haag/
Groep de Mos, VVD, GroenLinks en Chris-
tenUnie/SGP dat het verkameren leidt tot 
leefbaarheidsproblemen als geluidsoverlast, 
overlast van geparkeerde fietsen en afval op 
straat. Uit onderzoek van de gemeente blijkt 

dat verhuurde panden in slechtere staat ver-
keren en dat huurders minder sociale binding 
hebben met de wijk. D66-raadslid Marieke van 
Doorn vreest daarnaast dat wijken eenzijdiger 
worden omdat er voor starters en gezinnen 
geen geschikte woonruimte meer te vinden 
is. "Het ZeeheldenKwartier is zo levendig en 
leefbaar door de mix van hele verschillende 
soorten bewoners. Maar die mooie balans 
raakt zoek met massale verkamering."

Verbod
Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de VVD en 
de Haagse Stadspartij willen een verkamerings-
verbod voor de hele stad en dus ook voor het 
Zeeheldenkwartier. William de Blok namens 
Hart voor Den Haag: "Wij vinden dat er een ver-
bod op verkamering voor heel de stad ingevoerd 
moet worden totdat er duidelijk een beleid komt 
over hoe we met verkamering omgaan. In het 
ZeeheldenKwartier is een verbod op splitsing 
ingevoerd omdat de leefbaarheid teveel onder 
druk stond, maar de problematiek bij verkame-
ring is hetzelfde. Daarom is het logisch en wen-
selijk om verkamering in het Zeeheldenkwartier 
ook permanent te verbieden."

Tim de Boer (Haagse Stadspartij) vindt ook 
dat de wethouder een stadsbreed verbod had 
moeten instellen. "Een algeheel verbod totdat 
er nieuw beleid is, was veel beter geweest.Voor 
bewoners is een algeheel verbod veel helder-

TEKST: REINOUT BARTH & FOTO: WYBE VAN DE KUINDER

Gemeenteraad: kamerverhuur moet verder 
worden ingeperkt

De 30/70-regel betekent dat er in de winkel-
straten maximaal 30% horeca mag zijn. Deze 
regel is alleen van toepassing op de straten in 
het winkelgebied, te weten de Piet Heinstraat, 
de Zoutmanstraat (alleen het deel tussen de Piet 
Heinstraat en het Prins Hendrikplein) en de 
Prins Hendrikstraat. Zowel de ondernemersver-
eniging BIZ ZeeheldenKwartier als de bewo-
nersorganisatie ZeeheldenKwartier hebben 
geen bezwaar tegen deze verdeling. Zij hebben 
zelfs verzocht om deze 30/70-regel in het 
bestemmingsplan op te nemen. Helaas is dat 
verzoek niet volledig gehonoreerd.

Telling
Om de verhouding tussen horeca en andere 
winkels te kunnen toetsen moet er een telling 
plaatsvinden. De vraag is daarbij wat er precies 
geteld moet worden. De gemeente telt de pan-
den, maar de ondernemersvereniging en de 
bewonersorganisatie willen dat de vestigingen 
worden geteld. Een pand kan leeg staan, er 
kunnen meerdere vestigingen in een pand zit-
ten en in sommige gebouwen zitten door 
gemeentelijke regelgeving één of meerdere 
panden. Dat kan je aan de buitenkant niet altijd 
zien, maar het leidt wel tot andere uitkomsten.
Via de Kamer van Koophandel zouden bewo-
ners en ondernemers eenvoudig het aantal 
gevestigde ondernemingen in een straat kun-

nen tellen en op die manier de verhouding con-
troleren. Dat is een transparant systeem. Hel-
derheid in de huidige verhouding is van belang 
bij vergunningaanvragen en bezwaar maken. 
Dat is in het belang van zowel ondernemers als 
bewoners.

Raad van State
Het ZeeheldenKwartier staat niet alleen in het 
standpunt om te tellen op basis van vestigingen. 
De 30/70 verhouding is van toepassing in meer-
dere wijken en ook daar wil men dat de contro-
le gebeurt op basis van vestigingen. Toch is dat 
niet wat nu in het bestemmingsplan is opgeno-
men. Daarin staat wel de verhouding 30/70 voor 
de horeca, maar niet dat er geteld wordt op 
basis van het aantal vestigingen.

Om die reden heeft de bewonersorganisatie 
besloten om de bestaande, voor de burger en de 
ondernemer moeilijk controleerbare regel aan 
de Raad van State voor te leggen om te kijken 
wat die ervan vindt. Een uitspraak van de rech-
ter kan ervoor zorgen dat de telling op basis van 
vestigingen alsnog wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan Zeeheldenkwartier.

Toegenomen horeca
In november 2011 is na vier jaar overleg met 
bewoners, ondernemers, hun organisaties en de 

gemeenteraad het bestemmingsplan Zeehelden-
kwartier 2010 vastgesteld. In het bestemmings-
plan staan regels voor de inrichting van de wijk. 
Deze regels zijn over het algemeen bindend, wat 
wil zeggen dat ze niet zomaar door het gemeen-
tebestuur veranderd kunnen worden.

In dat bestemmingsplan waren nog geen regels 
opgenomen over de verhouding tussen horeca-
zaken en andere ondernemingen, zoals winkels 
en dienstverleners. Door dat gebrek aan regels 
was er jaren geleden een enorme toename en 
concentratie van horecazaken (ook een coffee-
shop is horeca) te zien. 

Wel was er een Toekomstvisie Horeca waarin 
gesproken werd over de 30/70-regel voor de 
horeca. De ondernemingsvereniging en de 
bewonersorganisatie hebben er indertijd bij de 
gemeente op aangedrongen om die verhouding 
toe te passen bij de vergunningverlening. Maar 
dat was toen niet mogelijk omdat het niet in het 
bestemmingsplan stond. Uiteindelijk is pas bij 
een grote aanpassingsronde in 2018 de 
30/70-regel alsnog in het bestemmingsplan 
terecht gekomen. Wat ons betreft wordt dat nu 
aangevuld met de regel dat telling op basis van 
vestigingen plaatsvindt.

FOTO:  WYBE VAN DE KUINDER 

Werkgroep Leefbaarheid & Verkeer 
Binnen de bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier is de werkgroep Leefbaar-
heid & Verkeer actief. Deze werkgroep bestaat uit een aantal vaste leden. Allen 
zijn wijkbewoners en brengen hun eigen kennis en kunde in. Er wordt eens in  
de maand vergaderd en deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Voor  
het vergaderschema: zie de wijkagenda in het ZeeheldenNieuws. U kunt ook in 
contact komen met de werkgroep via secretariaat@groene-eland.nl.

HET ZEEHELDENKWARTIER IS EEN WOONWIJK MET WINKELSTRATEN. IN DEZE 
WINKELSTRATEN VIND JE NIET ALLEEN WINKELS; ER WORDT OOK GEWOOND 
EN MENSEN KUNNEN ER IETS DRINKEN OF UIT ETEN GAAN. MET AL DIE VER-
SCHILLENDE FUNCTIES IN EEN STRAAT, ZIJN ER AFSPRAKEN NODIG OM HET 
GEHEEL IN EVENWICHT TE HOUDEN. EEN BELANGRIJKE AFSPRAAK HIERBIJ 
IS DE 30/70-REGEL VOOR DE HORECA.

De 30/70-regel voor de horeca
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SAMENSTELLING  WYBE VAN DE KUINDER

 NIEUWSFLITSEN 
Zeeheld
 

 Deze meneer is mijn held. Vrijwel ieder 
weekend ruimt hij de zooi op rond het 
Prins Hendrikplein. De bende die de 
gemeentereiniging op zou moeten 
ruimen. De rommel die wij met zijn allen 
natuurlijk niet op straat zouden moeten 
gooien, want daar begint het mee. Voor 
de zoveelste keer wilde ik een foto maken 
van de troep die rond het plein lag - want 
het is ieder weekend raak - toen ik deze 
bescheiden man de vuilnis zag opruimen. 
“Dat doe ik ieder weekend, want anders 
ziet het er hier niet meer uit”, zei onze 
held.   

Online yogalessen
 

 Door de coronamaatregelen mogen we 
voorlopig niet in groepen bij elkaar komen. 
Heel wat yogacentra in de wijk zijn dan 
ook gesloten. Gelukkig levert het ook 
nieuwe mooie initiatieven op, waarmee we 
wel actief kunnen blijven: de online 
yogalessen. Bijvoorbeeld als een kennis-
makingsles, als onderdeel 
van een abonnement of 
gewoon helemaal gratis 
gedurende de coronaperi-
ode.

Check de websites:
Fiore Osmose Yoga 
www.fioreosmoseyoga.nl
Bikram yoga www.bikramnl.com

Stand van zaken reno-
vatiewerkzaamheden 
garage De Zeeheld 003
 
In de vorige editie van het Zeehelden-
Nieuws hebben wij u geïnformeerd over de 
werkzaamheden in de garage De Zeeheld 
aan de Prins Hendrikstraat 59.

 De afgelopen periode
In de afgelopen periode werden in de 
garage diverse betonreparaties uitge-
voerd. Nadat deze werkzaamheden zijn 
uitgevoerd is er direct gestart met het 
stuc- en schilderwerk.

Aan de buitenzijde werden de stalen 
trappen en bordessen en ook de stalen 

lamellen aan de gevel, daar waar nodig, 
gerepareerd. 

Begin april is er gestart met het schuren 
van de vloeren van de bovenste twee 
parkeerdekken. De bestaande afwerking 
wordt er volledig afgehaald zodat er een 
nieuwe vloercoating kan worden aange-
bracht. Dit schuren gebeurt gelukkig 
stofvrij, maar geeft helaas voor de 
omwonenden enige geluidshinder.

 De komende periode
De komende periode worden de werkzaam-
heden voornamelijk in de garage verricht. 
Het zijn afbouwwerkzaamheden, zoals het 
afronden van het schilderwerk en het 
aanbrengen van een nieuwe vloercoating 

op de bovenste parkeerdekken. Er wordt 
een nieuwe meterkast aangebracht en 
daarna wordt gestart met de aanleg van de 
elektrische installaties. De hemelwateraf-
voeren worden nagekeken en gerepareerd. 
En het schilderwerk van de stalen trappen, 
bordessen en de stalen lamellen aan de 
gevel wordt uitgevoerd. Kortom, de garage 
wordt gereedgemaakt voor toekomstig 
gebruik.

In de volgende editie van het Zeehelden-
Nieuws vindt u een laatste update over de 
werkzaamheden.

In verband met het coronavirus en de 
getroffen maatregelen hanteert de 
aannemer Tetteroo zeer strikte voorschrif-

ten voor haar personeel en onderaanne-
mers. Met inachtneming van deze voor-
schriften kunnen de werkzaamheden 
doorgaan.

Indien er vragen/opmerkingen over de 
werkzaamheden zijn, kunt u contact 
opnemen met Tetteroo Bouw via telefoon-
nummer 070 320 92 12 of per e-mail 
viainfo@tetteroo.nl.



 

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 
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HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

JACOB VAN DER DOESSTRAAT 47, 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

•	Benedenwoning,	Appartement;
•	Smaakvol	gerenoveerd;
•	Luxe	en	comfort;

•	Ca.	95m2;

Vraagprijs € 450.000,- k.k.
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De coronacrisis heeft het straatbeeld compleet veranderd. 
Waar normaal rond deze tijd van het jaar de terrassen 
worden opgebouwd, zoeken ondernemers nu naar creatieve 
oplossingen om de zomer überhaupt door te komen. Het 
beeld van restaurants vol proostende gasten is verruild 
voor praktische ruimtes met take away/service. Om ervoor 
te zorgen dat we na deze crisis door kunnen gaan met de 
fijne zaken die we nu in onze wijk hebben, is het juist nu 
belangrijk om lokale onderneming te steunen. Veel zaken 
hebben de nodige maatregelen getroffen en zijn geopend. 
Zo kun jij op een veilige manier rondsnuffelen en hoef je 
hen in deze periode niet te missen. Dit is een kleine greep 
uit de initiatieven die zijn bedacht tijdens de coronavirus.  
Op zeeheldenkwartier.com vind je alle afhaalopties en 
webshops van het Zeeheldenkwartier.

#SUPPORTYOURLOCALHERO

HOU JE HAAGS
Dat is de kreet die we gebruiken 
om lokale ondernemers een hart 
onder de riem te steken. Want 
deze coronacrisis valt voor hen 
niet mee. Kleine ondernemingen 
worden getroffen en zitten met 
de handen in het haar. Gelukkig 
zijn er veel mensen bereid om 
hen te helpen, maar weten soms 
simpelweg niet hoe. En om die 
reden geeft Lex Rijkers Meinen 
een aantal tips. Zo steun je locals 
nu, maar juist ook daarna!

#DENHAAGTOGO

#1 Koop zo veel mogelijk bij een 
lokale zaak  Dit klinkt simpel, 
maar wordt lang niet zo vaak 
gedaan. Van plan om een aantal 
bieren in huis te halen? Bezoek 
eens de lokale slijterij in plaats 
van de grote supermarkten. Maar 
dit geldt ook voor andere arti-
kelen. Koop boeken in de lokale 
boekenwinkel en kijk eens bij een 
kleinere schoenenwinkel of ze de 
sneakers hebben die je graag wil.

#2 Volg Haagse ondernemingen 
op social media Vooral tijdens 
deze coronacrisis delen veel 
ondernemingen hun plannen. 
Door hen te volgen blijf je op de 

hoogte en geef je hen weer een 
steun in de rug.

#3 Kijk naar alle take away mo-
gelijkheden! Dat geld niet alleen 
voor diner! Denk ook aan tus-
sendoortjes en dranken. Verwen 
jezelf op een lekker bakkie tijdens 
je dagelijkse wandeling! Lunchza-
ken bieden ook to go opties aan 
voor dagelijkse boodschappen. 

#4 Bestel je maaltijd rechtstreek 
bij een onderneming Zo hebben 
zij geen kosten aan bezorg-
services en haal je alles op een 
afgesproken tijdstip op. Nog 
duurzaam ook!

Hamsteren is overbodig
De meeste supermarkten zijn nog open, maar 
niet elk schap staat meer even vol. Daarom heeft 
Mikros wat extra’s in huis gehaald. Zodat je daar 
nu ook terecht kunt voor je  biologische en 
plantaardige boodschappen. Bij Rutte staat 
deze periode in het teken van nieuwe seizoens-
groenten. Daar is het nu aspergetijd! En waar 
je asperges zegt, zeg je ook ham en ei. Elke 
donderdag ben je nog steeds welkom op de 
Zeeheldenmarkt. Waar je terecht kunt voor je 
biologische vleeswaren. Maar ook voor je dosis 
noten, kaas en haring. Gelijk een borrel van 
maken? Wijnhandel Kooper is geopend en heeft 
scherpe aanbiedingen die je niet zal vinden bij 
de giganten.

Haal het restaurant in huis
Vandaag even niet achter het fornuis staan? 
Dat komt goed uit, want er zijn talloze Haagse 
ondernemingen die in deze coronacrisis take 
away opties bieden. Wat dacht je van Karsten en 
Kuiper? Voor ouderen hebben zij zelfs een 
speciale bezorgservice, waarbij drie maaltijden 

koud aan huis geleverd worden. Bel, mail of surf 
naar de website om een bestelling te plaatsen! 
En ook Appeltje Eitje maakt nog steeds de 
lekkerste lunches klaar. Of trakteer jezelf op een 
koffie tijdens je dagelijkse wandeling! Je kunt 
daar gewoon aan ‘de bar’ bestellen, want die 
staat nu met veilige afstand in het deurgat. En 
als we het over mooie initiatieven hebben dan 
kan Wijnvriend Marius niet missen. Elke week 
deelt hij op Facebook een vriendenmenu waar hij 
gerechten van Haagse restaurants aanprijst. Met 
natuurlijk een bijpassende wijn. De uitdrukking 
luidt: bier na wijn geeft venijn! Voor zomerse 
speciaalbieren kun je bij van Kinsbergen terecht, 
Zij verkopen hun bieren in het zelfgemaakte 
bierloket!

Veilig op de bank
Ondanks dat er al massaal online geshopt wordt, 
heeft nog niet elke winkel een webshop. Maar 
daar is wel verandering in gekomen. WNKL is als 
de wiedeweer een online shop gestart. En heet 
geheel in style: webwnkl. Maar ook Wauw 
Warenhuis heeft snel moeten handelen en open-

de kort geleden haar digitale winkel. Voor nieuwe 
groene vrienden kun je online shoppen bij Little 
Green Shop. Zij verkoopt haar planten en
 bijpassende plantenpotten op haar Instagram 
pagina. Ben je al helemaal klaar met je interieur 
door het binnen zitten? Dan is Edwin Pelser 
redder in nood. Met een webshop vol desgin-
meubels voor binnen en buiten.

Start een nieuwe hobby
In de winkel van BijPriester kun je nog steeds 
terecht om vintage kleding te huren of die juist 
leer te laten repareren. Maar in deze tijd ontwik-
kelen zij iets waarvoor je de deur niet uit hoeft. 
Ze nemen je mee in het proces van een tas 
bouwen! Een do it yourself-pakket met handi-
ge tips en instructies hoe je een one of a kind 
clutch kunt maken. Juist toe aan wat meer rust? 
Yogisha heeft een online shop waar je alle be-
nodigdheden kunt vinden voor een yoga sessie 
in huis. Meer een boekenwurm? De deuren van 
Boekhandel Roda zijn nog geopend. Zie je jezelf 
al zitten? Met de zon op je bol, genietend van 
een borrel uit eigen wijk?

 Edwin Hooper / Unsplash

Deze advertentieruimte is aangeboden door Bewonersorganisatie De Groene Eland ten behoeve van de ondernemers in het ZeeheldenKwartier
BEWONERSORGANISATIE
ZEEHELDENKWARTIER
D E   G R O E N E   E L A N D
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#5 Stel vragen? Winkel 
gesloten? Veel kledingwinkels 
gaan op dit moment alleen 
open op afspraak. Bel ze even 
op of stuur ze een e-mail. 

#6 Maak gebruik van de 
expertises van ondernemers 
Skip YouTube filmpjes, maar 
vraag aan je kapper of hij/zij 
wil uitleggen hoe je haren kunt 
krullen tegenover een leuk 
bedag. Maar dit geldt ook voor 
sport- of yogascholen. Denk 
aan PT-training door te 
Facetimen of Zoomen! 

#7 Check of er een webshop 
is Niet? En je wilt toch iets 
kopen, dat je op social media 
hebt gezien? Stuur een per-
soonlijk bericht en laat het 
opsturen!

#8 Deel een review Laat zien 
dat je ze waardeert. Deel een 
recensie of een toffe foto van 
nieuwe outfit op social media 
of laat iets achter op Google 
reviews.

#9 Koop een voucher, of 
maak alvast een reservering 

Een tegoedbon voor een 
specifiek doel, zoals avond uit 
of als aanbetaling voor een 
must-have is een fijne vooruit-
betaling. Natuurlijk kun je ook 
al een tafel reserveren voor na 
de lockdown. 

#10 Zeg wat vaker ‘Hou je 
Haags! Wees lief voor elkaar, 
zeker in deze tijd. En laat 
weten dat je de onderneming 
steunt! Op de website van 
denhaagtogo.com kun je zelf 
die te gekke poster uitprinten 
en ophangen op je raam!

Namens alle ondernemers van het Zeeheldenkwartier willen wij de 
bewonersorganisatie de Groene Eland bedanken voor deze extra 
advertenties over onze speciale zaken! #supportyourlocalhero

We vroegen een 
zestal ondernemers 
wat hun lichtpunt is 

in de coronatijd?
Dat ondernemers het niet makkelijk 
hebben in deze periode, staat vast. Maar 
er zijn ook een aantal lichtpunten. Zo 
is er nu plotseling tijd en ruimte om die 
lange to-do lijst eens af te maken. Of 
de winkel 180 graden te draaien. Het 
is een tijd waar Haagse zaken het van 
elke cent moeten hebben, maar waar 
ook nieuwe ideeën worden geboren. 
Ondernemers uit het Zeeheldenkwartier 
vertellen wat een positief aspect is in 
één van hun meest onzekere tijden.

Eva Kraus is het creatieve brein achter 
Warenhuis WAUW: ‘’Ook bij ons is het ineens 
heel rustig in de winkels. Wat wel heel fijn is om 
te zien is dat iedereen die even komt buurten 
het heerlijk vindt dat we open zijn. Maar het is 
wel even schrikken als je gewend bent om de 
hele dag druk bezig te zijn! Maar mijn eerste 
gedachte wat een lichtpunt is, was natuurlijk 

om als een speer de webshop (eindelijk) live te 
zetten! Waar ik normaal blijf hangen op allerlei 
details was de gedachte nu alleen maar: zo snel 
mogelijk en zo veel mogelijk producten erin 
zetten. Omdat het zo rustig is in de winkels was 
er ook tijd om mooie foto’s te maken. Dus terwijl 
ik thuis alle producten aan het toevoegen was, 
maakte fotografe Roos de meest geweldige 
analoge foto’s in de winkel! Natuurlijk zijn er 
nog allerlei details waar we aan moeten werken, 
maar er staan inmiddels een heleboel geweldige 
items in de webshop. En elke dag komt er meer 
bij. Wij hebben met z’n alle een dansje gedaan 
toen de webshop live ging omdat we meteen drie 
bestellingen hadden!”

Achou Zhang is eigenaresse van Hotel 
Sebel en Hotel Court Garden: ‘’We hebben 
een grote lenteschoonmaak gehouden! Ook 
hebben we besloten om het roer om te gooien 
en meer handelingen te automatiseren. Deze 
tijd geeft je ruimte om na te denken of dingen 
niet anders kunnen. We leven nu in een andere 
realiteit. En ik bekijk het leven ook anders. Dan 
ga je nadenken over wat waardevol voor je is en 
wat niet. Ik leef niet meer in de waan van de dag. 
Deze tijd heeft me eindelijk de knop laten draai-
en om sommige dingen te laten, zodat ik ein-
delijk aan mijn wensen en passies kan werken. 
Onthaasten is me eindelijk gelukt als drukke 
onderneemster.’’

“ We leven nu in een andere 
realiteit. En ik bekijk het 

leven ook anders ”

Brittany van der Does van Haley’s 
Comet op de Piet Heinstraat: ‘’Het licht-
punt is om te zien hoe sterk de community bij 
Haleys al is na 1,5 jaar open zijn. Onze vaste 
gasten helpen mee met acties bedenken, 
T-shirts illustreren, het afhalen van eten met een 

gezellig praatje en bestellen op de webshop. De 
fysieke afstand was nog nooit zo groot, maar
mentaal staan we samen sterk.’’

Bruno van den Elshout van Whatever the 
Weather werkt op de Zoutmanstraat:
‘’Het lichtpunt in deze tijd is dat ik me besef hoe 
goed wij het hebben in onze studio Kunstzaal 
de Bron. Met de studiegenoten, tuin en fijne 
lunches die we daar hebben. Als lichtpunt ook 
richtpunt mag zijn: nog voor de kerst besloot ik 
om voor de volgende 24-uurs horizonobservatie 
te kiezen voor de datum 31 mei tot 1 juni. Als 
de maatregelen blijven zoals ze zijn, dan gaan 
we dit in tweetallen doen op 1.5 meter afstand. 
En maken we om middernacht de uiteindelijke 
formatie aan de vloedlijn. Ik kijk er erg naar uit.’’

Bas Burghoorn van het nieuwe Single 
Estate Coffee Roasters: ‘’Positief.. Dan moet 
ik lang nadenken! Maar als er iets positiefs is, 
dan is het wel de massale steun uit Den Haag. 
We zien dat heel veel Hagenezen online bij ons 
besteld hebben. En hun bakkie single Estate 
dus ook echt missen! Ik vind het tof dat we in de 
korte tijd dat wij op de Piet Heinstraat zitten al 
zoveel regulars mogen ontvangen!’’

Sharon Siebert heeft lunchzaak PIM op 
de Prins Hendrikstraat: ‘’Wij maken nu de 
allerlekkerste menukaart ooit! Ons taartenboek 
is helemaal bijgewerkt en iedereen kan nu even 
goed taarten bakken. We zijn de zaak aan het 
veranderen zodat we met een frisse wind door 
PIM heen straks weer open kunnen. Verder 
hebben we gemerkt wat een ontzettende lieve 
gasten, buurtgenoten en collega-ondernemers 
we hebben. Dit wisten we natuurlijk al, maar de 
steun die wij hebben ontvangen was zo ontroe-
rend. De tranen biggelden over onze wangen 
door de saamhorigheid en liefde die deze buurt 
voor elkaar heeft.’’

Deze advertentieruimte is aangeboden door Bewonersorganisatie De Groene Eland ten behoeve van de ondernemers in het ZeeheldenKwartier
BEWONERSORGANISATIE
ZEEHELDENKWARTIER
D E   G R O E N E   E L A N D
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CORONA 2020IN-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

Corona-
vrije-hond?
 
Sinds een paar weken loopt de baas 
met Nanuk omzichtig door de buurt om 
vooral geen andere mogelijke bazen 

tegen het lijf te lopen. 
Vreemd: honden wel mogen aan elkaar 
snuffelen en rommelen maar de bazen ineens 
niet meer, dus riemen in elkaar is steeds weer 
“een probleempje”. 
Maar heel slim, de baas heeft door dat als ze 
heel laat tv-nieuws volgt, er geen baas of hond 
meer op straat loopt en ze dus vrijer kan lopen.

Voor enkele vrienden worden wel uitzonderin-
gen gemaakt maar ze worden direct, zonder 
aanraken, en op grote afstand van elkaar, naar 
de tuin geleid waar ze los mogen rondlopen of 
zitten…
Op die wandeling wordt Nanuk harteloos 
gepasseerd, deuren moeten door de baas zelf 
open en dicht gemaakt worden, en met eters 
erbij doet zij alle werkzaamheden en worden er 
steeds braaf handen gewassen…
Vreemd allemaal, zo ken ik ze niet, en al 
helemaal niet in bos, strand of park, waar wij 
als hond meestal een aai of een knuffel krijgen 
van een verliefde baas.
Gelukkig gaan we nu wel heel vaak naar het 
bos waar wij vrolijk vrij mogen dollen met 

elkaar en de bazen er een beetje treurig op 
afstand bij staan te kijken.

Afgelopen zondag had de baas zo’n zin om naar 
die vrolijk spelende kinderen in de Kuil van het 
Scheveningse Bos te kijken dat ze op afstand 
een praatje begon met Freya, zo te zien de 
twaalfjarige leidster van een 6-tal kinderen op 
stepjes en skeelers. Alle kinderen zaten keurig 
40 cm van elkaar op hun “Kuilbeurt”te 
wachten, maar met Nanuk erbij konden een 
paar jongetjes het niet laten hem te aaien… 
weg corona-vrije-hond dacht de baas en ze 
vluchtte laf het bos in…

DOOR ELS KRUIK

Bedrijven in het ZeeheldenKwartier zijn flexibel. Dat moet ook wel want de schoorsteen moet blijven roken. Restaurants zorgen voor 
afhaalmaaltijden en lunchrestaurants bieden een koffie to go. Vrijwilligers bieden de helpende hand voor de kwetsbaren onder ons en 
de gezondheidszorg draait op volle toeren. Op de trottoirs worden met plakband om de anderhalve meter strepen gezet. Voor zover dat 
mogelijk is respecteren de mensen de afstand die men in acht moet nemen al is het voor kinderen wat lastiger om afstand te bewaren. 
Corona is het gesprek van de dag. Hoe lang nog, vraagt iedereen zich af. Ondertussen is iedereen creatief in de weer bordjes op te hangen 
en mededelingen op te schrijven, waarbij “We missen jullie”, misschien niet de meest creatieve, maar wel de meest ontroerende is. 

Deze advertentieruimte is aangeboden door Bewonersorganisatie De Groene Eland ten behoeve van de ondernemers in het ZeeheldenKwartier



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>

KOM NAAR: (MAAR BEL VAN TEVOREN) MAALTIJDENSERVICE IN TIJDEN VAN CORONA

Het is een vreemde tijd, stille straten, thuis werken en hoogstens een klein ommetje maken. Sommige bewoners, met een kwetsbare gezondheid, zitten  
permanent thuis. Besmetting met corona kan voor hen fataal zijn. Voor deze bewoners hebben we een maaltijdservice opgezet.

De maaltijden worden gemaakt door de Participatiekeuken. De deelnemers komen via Zebra-welzijn binnen.
Daar hebben we wel criteria voor: weinig financiële armslag en geen sociaal vangnet. De maaltijden zijn gratis voor deze groep. Voor andere Hagenaars zijn er tal van 
alternatieven, zoals de boodschappenservice of een commerciële bezorgdienst.
Maar kent u iemand of bent u iemand, die geholpen zou zijn met onze maaltijdenservice, neem dan contact op met: 070-2053003. Mailen voor Zeehelden (en Archipel) kan 
naar j.adriaansen@zebrawelzijn.nl
En kunt u zichzelf goed redden, maar wilt u dit initiatief steunen? Dat kan door een donatie over te maken naar Xtra participatiekeuken, rek. nr. NL33 RABO 0352 7059 14 
o.v.v. 100.000 maaltijden. Bedankt voor uw steun.
 
Vanuit de Heldenhoek word het gecoördineerd door opbouwwerkster Josje Adriaanse en de maaltijden worden  gedistribueerd en bezorgd aan huis  door beheerder Jan   
en jongerenwerkster Tamah met hulp van de vrijwilligers wijkbuschauffeurs Evert Jan en Peter, en Lara en Quidat van de meidenclub.
 

Deelnemers van de meidenclub Lara en Quidat met jongerenwerkster Tamah.

Vrijwilligers van de wijkbus Evert Jan en Peter


