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De werkgroep heeft in 2018 van toenmalig 
wethouder Tom de Bruin de opdracht gekre-
gen om advies te geven voor een rustiger 
verkeersbeeld met meer groen, veilige en 
betere fietspaden, betere oversteekplaat-
sen en betere luchtkwaliteit in Den Haag 
Centrum Noord. Dit zou bereikt moeten wor-
den door het doorgaand autoverkeer te ver-
minderen, terwijl het gebied met de auto wel 
goed bereikbaar moet blijven. 

Dertig maatregelen
Het voorlopig advies van de werkgroep telt 
circa dertig verkeersmaatregelen. Aan de 
ene kant worden maatregelen voorgesteld 
die de doorstroming voor doorgaand ver-
keer op de hoofdroutes Raamweg -Konings-
kade en Waldeck Pyrmontkade - Stadhou-
derslaan verbetert. Aan de andere kant 
wordt autoverkeer op de doorgaande routes 
door de wijken, zoals de Elandstraat - Mau-
ritskade, Laan van Meerdervoort-Javastraat 
en de Groot Hertoginnelaan-Carnegielaan - 
Laan Copes van Cattenburch met een aantal 

maatregelen zoals inrijverboden en doseer-
lichten ontmoedigd (zie kader). Het gevolg 
van de maatregelen is dat autoverkeer van 
en naar het ZeeheldenKwartier volgens de 
werkgroep bereid moet zijn "een klein stukje 
om te rijden of een beperkte vertraging voor 
lief te nemen".

Wensdenken
Ludo Geukers zit namens Bewonersorgani-
satie ZeeheldenKwartier De Groene Eland in 
de werkgroep. Hij ziet niets in de maatrege-
len. "Wij betalen de prijs voor deze plannen. 
De bereikbaarheid van het ZeeheldenKwar-
tier wordt dramatisch slechter. Om met de 
auto de stad uit te gaan ben je zo minimaal 
een kwartier extra kwijt. Om vanaf de A12 
de wijk weer in te komen geldt hetzelfde." 
Daarbij zal het beoogde doel volgens Geu-
kers niet worden gehaald. "Dit project is 
gestart om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Maar volgens de modellen zal het autover-
keer met maar zeven procent afnemen, 
terwijl alle auto's wel moeten omrijden en 

langer voor stoplichten moeten wachten. 
De luchtkwaliteit zal per saldo alleen maar 
slechter worden." Volgens Geukers heerst 
er teveel wensdenken bij de werkgroep en 
de gemeente. "Het idee achter het plan is 
dat er minder van de auto gebruik gemaakt 
gaat worden, maar je kunt niet afdwingen 
dat mensen voor hun werk geen auto meer 
nodig hebben."

Goed advies
Efraïm Brouwer neemt ook namens Bewo-
nersorganisatie ZeeheldenKwartier De 
Groene Eland deel aan de gesprekken. Hij is 
juist enthousiast over de voorgestelde maat-
regelen. "Ik vind het een goed advies. Er is 
wat mij betreft veel te veel autoverkeer in 
het ZeeheldenKwartier. Een groot deel van 
dit verkeer betreft doorgaand autoverkeer, 
afkomstig uit andere wijken en op weg naar 
bijvoorbeeld de A12." Brouwer denkt dat de 

luchtkwaliteit wel degelijk kan verbeteren 
ondanks dat het effect niet groot lijkt. "Dat 
zijn gemiddelden. Als je vlak achter een auto 
of brommer fietst of wandelt, zijn de con-
centraties die je binnenkrijgt veel hoger. In 
de spits blijft de uitstoot van het verkeer in 
de drukke straten bovendien vaak hangen 
tussen de huizen. Dan ga je het wel degelijk 
merken als er minder verkeer is." Bang voor 
een slechte bereikbaarheid van de wijk is 
hij niet. "Het inperken van het autoverkeer 
zal in bepaalde gevallen inderdaad tot extra 
reistijd of omrijden kunnen leiden, maar het 
is niet zo dat er door de maatregelen plek-
ken helemaal niet meer bereikbaar zullen 
worden. Overigens kan een lagere snelheid 
ook juist tot een betere doorstroming leiden."

Zeehelden

EEN WERKGROEP VAN BEWONERSORGANISATIES IN DEN HAAG NOORD 
STELT DRASTISCHE MAATREGELEN VOOR OM HET DOORGAANDE 
AUTOVERKEER IN ONS DEEL VAN DE STAD TE VERMINDEREN. ZO ZOU DE 
MAURITSKADE EENRICHTINGSVERKEER MOETEN WORDEN EN MOET DE 
GROOT HERTOGINNELAAN TIJDENS DE OCHTENDSPITS DEELS DICHT. DE 
WERKGROEP WIL DEZE ZOMER EEN DEFINITIEF ADVIES AAN WETHOUDER 
VAN ASTEN (D66) AANBIEDEN, MAAR WACHT NOG OP EEN REACTIE VAN 
ONZE WIJK.

TEKST REINOUT BARTH FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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Veilig voor fietsers
Waar Geukers en Brouwer elkaar kunnen 
vinden is in het veiliger maken voor de 
fietsers. Brouwer: "Als bewoner van het 
ZeeheldenKwartier vind ik de snelheids-
beperkende maatregelen in de Laan van 
Meerdervoort, Vondelstraat en Prinsesse-
wal belangrijk." Ook Geukers denkt dat op 
sommige wegen de snelheid naar 30 km/u 
verlaagd zou kunnen worden zodat het 
veiliger wordt voor fietsers en andere ver-
keersdeelnemers. Onlangs heeft het col-
lege besloten dat 30 km/u de norm wordt 
voor straten in woonwijken. 

Inspraak voor bewoners
In het gepubliceerde conceptadvies is nog 
geen reactie van het ZeeheldenKwartier 
opgenomen. Geukers, die namens de wijk 

een reactie zou geven, heeft dit bewust nog 
niet gedaan. "Ik zit wel namens de wijk in de 
werkgroep, maar ik kan niet namens de wijk 
spreken zonder de bewoners te raadplegen." 
Geukers roept bewoners dan ook op om te 
reageren op de plannen. "Mensen kunnen 
hun reactie sturen naar secretariaat@groe-
ne-eland.nl. Bewoners kunnen daarbij ook 
aangeven of ze een fysieke inspraakbijeen-
komst over de maatregelen op prijs stellen. 
Als er genoeg belangstelling is kunnen we 
dat organiseren." Geukers vraagt mensen 
wel voor 1 juli te reageren. Op die datum wil 
de wethouder weten of het advies definitief 
zal worden of dat er nog uitstel nodig is voor 
een eventuele bijeenkomst.

Het volledige concept-advies is te vinden op 
zeeheldennieuws.nl.

Maatregelen concept-advies
Om het doorgaande verkeer uit de 
wijken van Centrum Noord te weren 
worden in het conceptadvies onder 
andere de volgende maatregelen 
voorgesteld:

Het doorgaand verkeer op de hoofd-

route Raamweg - Teldersweg en de 

hoofdroute Waldeck Pyrmontkade/

Koningin Emmakade - Stadhouder-

slaan wordt gestimuleerd. De stop-

lichten worden zo ingesteld dat dit 

doorgaande verkeer langer groen 

krijgt.

Het verkeer dat de wijk uit gaat via 
de Laan Copes van Cattenburgh, 
Javastraat en Mauritskade wordt ont-
moedigd. Hiervoor worden de stop-
lichten met de Raamweg en Konings-
kade als doseringslichten gebruikt. 
Verkeer zal er langer over doen om 
de Raamweg op te kunnen draaien, 
waardoor doorgaand verkeer eerder 
voor de hoofdroutes zal kiezen.

De Mauritskade wordt tussen de 
Parkstraat en het Noordeinde een-
richtingsverkeer de stad in. Het ver-
keer uit het zuidelijke deel van het 
ZeeheldenKwartier, Hofkwartier en 
Kortenbos kan via die route de stad 
niet meer uit en zal moeten omrijden. 

Er gaan tijdens de ochtendspits 
inrijverboden gelden voor de Laan 
Van Meerdervoort komende vanaf 
de Waldeck Pyrmontkade en voor 
de Carnegielaan komende vanaf de 
Groot Hertoginnelaan. Ook bij de 
Conradkade wordt de Groot Herto-
ginnelaan tijdens de ochtendspits 
afgesloten voor verkeer dat de stad 
uitgaat.

Door het versmallen van een deel van 
de Javastraat, het eenrichtingsver-
keer op de Mauritskade en het herin-
richten van andere straten ontstaat 
er meer ruimte voor de fiets en meer 
groen.
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behalf of the district, intentionally did not 
do this yet. "I may sit on the working group 
on behalf of the district, but I cannot speak 
for the district without consulting the resi-
dents". Geukers therefore calls upon the 
residents to react to the plans. "People 
can send their reaction to secretariaat@
groene-eland.nl. In this respect residents 
can also indicate whether they would 
appreciate a physical consultation meeting 

about the measures. If there is sufficient 
interest then we can organise this." Geu-
kers does ask people to react before 1 July. 
On that date the Alderman wants to know 
whether the opinion becomes definitive or 
whether postponement is still required for 
a potential meeting.

The complete draft opinion is available on 
zeeheldennieuws.nl.

   DRASTIC MEASURES 
TO REDUCE CAR TRAFFIC

TEXT REINOUT BARTH & PHOTO WYBE VAN DE KUINDER

Measures draft opinion
To keep through traffic out of the 
districts of the Northern Centre the 
following measures are, inter alia, 
proposed in the draft opinion:

The through traffic on the main route 

of the Raamweg - Teldersweg and the 

main route of theWaldeck Pyrmont-

kade/Koningin Emmakade - Stadhou-

derslaan is stimulated. The traffic 

lights are configured in such manner 

that this through traffic receives a 

longer green light.

The traffic out of the district via the 
Laan Coppes van Cattenburgh, the 
Javastraat and the Mauritskade is 
discouraged. To this end, the traf-
fic lights with the Raamweg and the 
Koningskade shall be used as mete-
ring lights. Traffic shall take longer to 
turn onto the Raamweg, as a result of 
which through traffic shall rather opt 
for the main routes.

The Mauritskade between the Park-
straat and the Noordeinde becomes 
one-way traffic into the city. The traf-
fic from the southern part of the Zee-
helden District, the Hof District and 
the Kortenbos District can no longer 
leave the city through that route and 
shall need to take a detour. 

During the morning peak, entry bans 
shall apply to the Laan Van Meer-
dervoort arriving from the Waldeck  
Pyrmontkade and to the Carnegielaan 
arriving from the Groot Hertoginne-
laan. During the morning peak the 
Groot Hertoginnelaan is also closed 
at the Conradkade to traffic leaving 
the city.

By narrowing a part of the Javastraat, 
the one-way traffic at the Maurits-
kade and the refurbishment of other 
streets, more room is created for 
bicycles and for more green.

Harry was 15 jaar lang het gezicht 
van de Groene Eland, hij was actief 
bij de opbouw van het ZeeheldenFes-
tival en een sociaal gedreven buurt-
bewoner. Hij woonde samen met z’n 
vrouw Bep en zoon Edwin in de Rog-
geveenstraat.

Deze bijzonder aardige man speelde een 
belangrijke rol in de ’lastige’ jaren van 
de wijk: de stadsvernieuwing, de terug-
loop van winkels en de reorganisatie 
van het opbouwwerk. In de jaren 80 en 
90 waren er forse bezuinigingen, een 
terugloop van betaalde krachten en een 
verandering van de taakomschrijving. 

We weten niet aan welke knoppen hij 
wist te draaien, maar hij hield altijd de 
hoofdzaak in het oog en was regelmatig 

te vinden bij de gemeenteraad om bij het 
inspraakuurtje het een en ander recht te 
zetten. Dat de Groene Eland nog steeds 
een sterke bewonersorganisatie is, is 
mede te danken aan Harry.

Als echte doener was Harry samen met 
zijn zoon Edwin zeer betrokken bij de 
techniek en opbouw, maar ook bij de 
aanschaf en verhuur van ons eigen Zee-
heldenpodium in 1995. Bep Biesheuvel 
was al die jaren ook een vertrouwd 
gezicht in de spullenkraam, wijkwinkel, 
en bij de verzorging van de vrijwilligers.

Dat Harry er na 15 jaar voorzitterschap 
mee wilde stoppen, was wel en ook 
weer niet een verrassing. Het werd 
langzamerhand ook een hele belasting. 

Wij van de Groene Eland en het Zeehel-
denFestival zijn hem veel dank ver-
schuldigd. De jonge en nieuwe instroom 
weten het misschien niet, maar het is 
toch weer eens gezegd.

Bep en zoon Edwin en de verdere familie 
wensen wij veel sterkte.

Peter van Loon en Michel Kester
ZeeheldenFestival en Oud Groene Eland 
vrijwilligers

Harry Biesheuvel, Oud-voorzitter 
De Groene Eland overleden
4 september 1943- 19 april 2020.

A WORKING GROUP OF RESIDENTS’ 
ORGANISATIONS IN THE HAGUE 
NORTH PROPOSES DRASTIC MEASU-
RES TO REDUCE THE THROUGH 
TRAFFIC IN OUR PART OF THE CITY. 
FOR INSTANCE, THE MAURITSKADE 
SHOULD BECOME ONE-WAY TRAF-
FIC AND THE GROOT HERTOGINNE-
LAAN SHOULD PARTLY BE CLOSED 
DURING THE MORNING PEAK. THIS 
SUMMER THE WORKING GROUP 
INTENDS TO PRESENT A DEFINITIVE 
OPINION TO ALDERMAN VAN ASTEN 
(D66), BUT IT IS STILL WAITING FOR 
A REACTION FROM OUR DISTRICT.

In 2018 the working group was engaged 
by former Alderman Tom de Bruin to issue 
an opinion on quieter traffic with gree-
ner, safer and better cycling lanes, bet-
ter crossings and better air quality in the 
Northern Centre of The Hague. This should 
be accomplished by reducing the through 
traffic, whilst the area should remain 
properly accessible by car.

Thirty measures
The preliminary opinion of the working 
group contains approximately thirty traffic 
measures. On the one hand, measures are 
proposed that improve the flow of through 
traffic on the main routes of the Raamweg 
-Koningskade andthe Waldeck Pyrmontka-
de - Stadhouderslaan. On the other hand, 
a number of measures, for instance entry 
bans and entry metering (see text box), 
discourage car traffic on the through 
routes in the districts, e.g. the Eland-
straat - Mauritskade, the Laan van Meer-
dervoort-Javastraat and the Groot Her-
toginnelaan-Carnegielaan - Laan Copes 
van Cattenburch. The consequence of the 
measures is that car traffic from and to 
the Zeehelden District should, according 
to the working group, be willing to “take 
a minor detour or accept a limited delay”.

Wishful thinking
Ludo Geukers sits on the working group 
on behalf of the Residents’ Organisation 
Zeehelden District ‘De Groene Eland’. He 
does not believe in the measures. "We pay 
the price for these plans. The accessibility 

of the Zeehelden District deteriorates dra-
matically. You spend at least 15 minutes 
more to leave the city by car. And the same 
applies when attempting to re-enter the 
district from the A12 motorway." Moreover, 
the proposed objectives shall, according 
to Geukers, not be realised. "This project 
started to improve the air quality. Howe-
ver, according to the models the car traffic 
shall only reduce by seven per cent whilst 
all cars do need to take a detour and need 
to wait longer at traffic lights. On balan-
ce, the air quality shall only deteriorate." 
According to Geukers the working group 
and the municipality are guilty of too much 
wishful thinking. "The idea behind the plan 
is that the car shall be used less, but you 
cannot compel people from no longer 
requiring a car for their work."

Good opinion
Efraïm Brouwer is also participating in the 
discussions on behalf of Residents’ Orga-
nisation Zeehelden District ‘De Groene 
Eland’. He is actually enthusiastic about 
the proposed measures. “I think it is a 
good opinion. In my view there is too much 
car traffic in the Zeehelden District. A 
considerable part of this traffic is through 
traffic of cars, originating from other dis-
tricts and heading for, for instance, the 
A12 motorway.” Brouwer thinks that the 
air quality can indeed improve, despite 
the fact that the effect does not appear 
to be considerable. "Those are average 
numbers. When you cycle or walk behind a 
car or moped, the concentrations that you 
inhale are much higher. Moreover, during 
the peak the emission of the traffic in the 
busy streets often lingers between the 
houses. Then you shall definitely notice 
when there is less traffic." He is not concer-
ned about bad accessibility of the district. 
"The curbing of the car traffic shall, in cer-
tain instances, indeed result in additional 
travelling time or taking a detour, howe-
ver it is not true that due to the measures 
locations can no longer be accessed at all. 
For that matter, a lower speed can actually 
also improve the flow."

Safe for cyclists
Geukers and Brouwer both agree on 
making it safer for the cyclists. Brouwer: 
"As a resident of the Zeehelden District I 
think the speed-reducing measures in the 
Laan van Meerdervoort, the Vondelstraat 
and the Prinsessewal are important." 
Geukers also thinks that at some streets 
the speed could be reduced to 30 km/hr 
in order that it becomes safer for cyclists 
and other traffic participants. Recently 
the Municipal Council has decided that 30 
m/hr becomes the standard for streets in 
residential districts.

Consultation residents
The published draft opinion does not con-
tain a reaction of the Zeehelden District 
yet. Geukers, who would give a reaction on 
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GEMEENTE DEN HAAG GEMEENTE DEN HAAG 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN HET RAADSLID BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN HET RAADSLID 

J. WIJSMULLER SV 2006.039 RIS135722 _05-APR-2006 J. WIJSMULLER SV 2006.039 RIS135722 _05-APR-2006 
REGNR. BOW/2006.238 DEN HAAG, 4 APRIL 2006  REGNR. BOW/2006.238 DEN HAAG, 4 APRIL 2006  

INZAKE: KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE.INZAKE: KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE.

Tot hier het verslag van de gemeenteraad van 4 april 2006. Het blijkt Tot hier het verslag van de gemeenteraad van 4 april 2006. Het blijkt 
dat de gemeente verder geen informatie meer heeft over het kunstwerk dat de gemeente verder geen informatie meer heeft over het kunstwerk 
op het Piet Heinplein. In het verslag gaat het over verwaarlozing, maar op het Piet Heinplein. In het verslag gaat het over verwaarlozing, maar 
eigenlijk nog meer over het feit dat het geen kunstwerk wordt genoemd, eigenlijk nog meer over het feit dat het geen kunstwerk wordt genoemd, 
maar een object dat is ontworpen als onderdeel van de maar een object dat is ontworpen als onderdeel van de 
omgevingsinrichting bij de herinrichting van het plein. Van de omgevingsinrichting bij de herinrichting van het plein. Van de 
ontwerper geen spoor. Dit omdat de herinrichting omstreeks ontwerper geen spoor. Dit omdat de herinrichting omstreeks 
vijfendertig jaar geleden is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van vijfendertig jaar geleden is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
de toenmalige Projectorganisatie Stadsvernieuwing (POS), als de toenmalige Projectorganisatie Stadsvernieuwing (POS), als 
onderdeel van de revitalisering van de winkelstructuur in het onderdeel van de revitalisering van de winkelstructuur in het 
ZeeheldenKwartier. De bewaartermijn voor uitvoeringsdossiers is vijf ZeeheldenKwartier. De bewaartermijn voor uitvoeringsdossiers is vijf 
jaar. Dus, tenzij iemand uit de wijk met een oplossing komt, zullen we jaar. Dus, tenzij iemand uit de wijk met een oplossing komt, zullen we 
niet meer weten wie dit ooit ontworpen heeft. Ach, eigenlijk doet het niet meer weten wie dit ooit ontworpen heeft. Ach, eigenlijk doet het 
er niet zoveel toe, want op het moment dat het plein op de schop gaat er niet zoveel toe, want op het moment dat het plein op de schop gaat 
zal dit moois, samen met een deel van de fietsen die er tegenaan staan, zal dit moois, samen met een deel van de fietsen die er tegenaan staan, 
vermoedelijk in de shredder verdwijnen.vermoedelijk in de shredder verdwijnen.

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

vertelling over een plek of gebeurtenis  vertelling over een plek of gebeurtenis  
in het ZeeheldenKwartier.in het ZeeheldenKwartier.
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Dirk Aartsz. Boer (1803, Alphen aan den Rijn) dreef in de twintiger jaren van de 
19e eeuw een winkel op het Plein in Den Haag, het ‘Japansch Magazijn’. Naast 
curiosa uit Azië en Turkije, verkocht hij er onder andere exotische specerijen, 
oliën, lampions en rubberen overschoenen. Ook konden de bezoekers van zijn 
winkel genieten van een Japans en Chinees panorama. Dat bestond uit grote 
tableaus waarop verschillende oosterse ceremonies, land- en zeegezichten 
waren afgebeeld. 

Op de jaarlijkse Haagse Kermis op het Buitenhof had Dirk Boer ook een stand. 
Hier ontmoette hij koning Willem II die een goede klant van hem werd. In 1837 
kreeg Boer het predicaat hofleverancier.

Willem II bezat veel panden en grond rondom de Zeestraat. Een van die panden 
stelde hij beschikbaar aan Dirk Boer. Die verhuisde op 7 juni 1843 zijn winkel 
naar het veel grotere pand in de Zeestraat waar nu het museum voor Communi-
catie is gevestigd. Dat bleek een ideale locatie voor het eerste warenhuis van 
Nederland. Het grensde aan het door Willem II aangelegde Willemspark waar 
veel welgestelde Hagenaars woonden, die vaak liefhebbers waren van exotische 
curiosa. Het lag bovendien in het verlengde van het Noordeinde, dat ook toen al 
de betere winkelstraat van Den Haag was. En vlak erbij lag de uitspanning Duin- 
en Veldzicht; dé ontmoetingsplaats voor eenieder die er toe deed in Den Haag. 
Het lag bovendien aan de uitvalsweg naar Scheveningen waardoor vele nieuws-
gierige en koopgrage dagjesmensen en toeristen de zaak bezochten. 

De nieuwe winkel van Dirk Boer kreeg al snel het predicaat Koninklijk: de Groo-
te Koninklijke Bazar. Binnen was het een bonte verzameling van allerlei curiosa. 
Een mengelmoes van winkel, museum en rariteitenkabinet. Een ontmoetings-
plaats voor de gefortuneerde chique laag van Den Haag. Er waren verschillende 
zalen, zoals een ‘Zaal der Antieken’, een ‘Koepelzaal’ en een ‘Japansche Zaal’. En 
vanaf 1862 een ‘Schilderijenzaal’ waar kunstenaars gelegenheid kregen hun 
werk te exposeren. 

Het aanbod van de Bazar was breed: oriëntaalse snuisterijen, lampionnen en 
oosterse (kunst)voorwerpen. Er werden oude en moderne schilderijen, bronzen 
en terracotta beelden verkocht, gasornamenten, lampen, pendules, maar ook 
lederwaren, snuisterijen, porselein, kristal en Delfts aardewerk, tot gehele 
ameublementen aan toe.

Toen Willem II in 1849 overleed kocht Dirk Boer van de erven van de koning een 
stuk grond dat in het toen nog onbebouwde ‘Kleine Veentje’ lag. Daar, achter de 
Bazar, legde hij een aantal exotische tuinen aan, waaronder een ‘Chineeschen 
bloementuin’, een ‘Turksche tuin’ en een vijverpark, die toegankelijk waren voor 
wandelliefhebbers. Toen in de jaren ‘60 van de negentiende eeuw het Zeehel-
denkwartier werd aangelegd, moesten deze tuinen stukje bij beetje plaatsma-
ken voor nieuwbouw. Er ontstond behoefte aan een verbinding tussen de Sop-
hialaan en de nieuwe Anna Paulownastraat. Dirk Boer legde op eigen kosten in 
1868 een straat aan die hij de naam van zijn winkel gaf.

De economische crisis van 1929 (The Great Depression) had ook gevolgen voor 
de ‘Groote Koninklijke Bazar’. De kooplust van de welgestelden nam enorm af en 
bovendien was er meer concurrentie o.a. van de in 1926 geopende, veel moder-
nere Bijenkorf. Op 5 december 1927 valt het doek en sluit de Groote Koninklijke 
Bazar voor altijd zijn deuren.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

GROOTE KONINKLIJKE BAZAR 
(1843 – 1927): 

Verloren gegane ‘Grandeur’.
DOOR RENÉ MORS Een dampende kop koffie op de ruiten en daaronder in romige letters 'Crunch'. 

Een van de eerste lunchrooms in de wijk, met de uitstraling van een gezellige 
huis kamer: schilderijen aan de muur, tafels en luie stoelen en tijdschriften, een 
speelhoek voor kinderen.

Crunch bestaat vijftien jaar. 
Ed van den Berg en zijn vrouw 
Mariana zagen het pand aan 
de Piet Heinstraat nadat ze 
een huis in het Zeehelden-
Kwartier hadden bezichtigd. 
“We wilden ergens een kop-
je koffie gaan drinken, maar 
alleen aan de andere kant 
van de Piet Heinstraat was 
een kleine snackbar. Verder 
was er in de wijk niets te 
vinden.”

Ed werkte destijds al langer in de horeca, Mariana had bijbaantjes gehad in 
cafés. “Toen kwam zij met het idee: ik zou nog wel eens... We waren op vakantie 
en dan heb je het er weleens over. We zeiden: als we terugkomen dan gaan we 
er werk van maken. Je kunt er wel over blijven dromen en praten, maar dan 
gebeurt er niks.”

Een paar maanden later belden ze de makelaar van het destijds leegstaande pand 
aan de Piet Heinstraat. Het was snel beklonken. Ze knapten alles op en openden: 
'Crunch'. Over die naam, die zijn vrouw tijdens een reis door Australië had opge-
vangen, waren ze het snel eens.

Typisch Crunch? “Meer warme gerechten dan een gemiddelde lunchroom; vanaf 
het begin staan er drie pasta's op het menu. Sapjes en smoothies waren vijftien 
jaar geleden ook nog niet zo ingeburgerd. Dat was destijds in Australië helemaal 
in, maar hier nog niet. En English breakfast, dat is ook een Crunch-ding. Het is de 
hele dag door verkrijgbaar.” Ook het interieur van de lunchroom week af van de 
inrichting van de cafés destijds, met een sofa en luie stoelen. “Al die componenten 
bij elkaar maakten dat Crunch iets anders was dan mensen gewend waren.”

Alle gerechten zijn huisgemaakt en veel ingrediënten worden rechtstreeks bij de 
leverancier gehaald of in de wijk gekocht. Volkorenbloem halen ze bij een molen, 
groente bij Rutte even verderop. “Je kunt er zo heen lopen als je tekort komt.”

Een deel van de menukaart is nog net zoals die vijftien jaar geleden was. Ook 
krijg je vanaf het begin al het 'huisboterkoekje', de blondie, bij de koffie. Nieuwe 
gerechten worden eerst op het krijtbord geschreven en als er positieve reacties 
op komen op de kaart gezet. De laatste jaren staan er ook meer vegetarische 
gerechten op het menu. “Mensen zijn bewuster gaan eten en gezonder gaan 
leven, daar hoort ook vegan en vegetarisch bij.”

Hoewel menu en inrichting in de loop van de jaren gedeeltelijk zijn aangepast, is de 
lunchroom na vijftien jaar nog grotendeels hetzelfde. “Crunch is nog Crunch. Veel 
mensen vinden dat fijn, die herkenbaarheid. Goede koffie kan je tegenwoordig op 
meer plekken krijgen, maar de sfeer en het huiskoekje, dat maakt het verschil.”

Inmiddels staan de tafels – binnen en buiten – op anderhalve meter van elkaar. 
“We moeten kijken hoe dat op de lange termijn gaat. Het is afwachten hoe men-
sen zich gaan gedragen, hoe ze zich bewegen. De een is vrij makkelijk, de ander 
behoudender. Ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen.” Hoe het ook verloopt; de 
blondie, dat is een blijvertje.

Ook zin gekregen in een English breakfast, lunch of koffie met een blondie? 
Crunch is door de week geopend van 8.30 tot 19.00, en in het weekend van 10.00 
tot 19.00. Bestellingen kunnen ook worden afgehaald of thuisbezorgd.
 

Crunch
Piet Heinstraat 108
2518 CM | Den Haag
Tel. 070 364 05 52

E-mail: crunchorders@yahoo.com

TEKST ESTHER TE LINDERT FOTO WYBE VAN DE KUINDER

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

we een keuze uit de vele restaurants en lunchcafés die  
het ZeeheldenKwartier rijk is en beschrijven wij de passie  

van de koks.
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Volhoudbare 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

Inmiddels zijn de Coronamaatregelen versoepeld en mogen we langzaamaan weer een 

beetje meer. Vandaag een knipoog naar hoe om te gaan met vakantie. Milieuvriendelijk, 

die voor andere periodes ook geldt ;)

Vakantie in eigen land
Voorlopig kan vliegen nog even niet. Maar gelukkig is er in Nederland ook een heleboel 

te beleven en te vergelijken met wereldwijde bestemmingen. En het scheelt een hoop 

CO2-uitstoot. Wist je dat je ook hier (in het wild): de big five kan spotten zoals in Afrika, 

kan wandelen zoals de Pacific Crest Trail in Amerika, stoere vogels kan spotten zoals in 

de jungle van Costa Rica, je kunt laten imponeren door de skyline zoals van New York, 

vintage kan shoppen zoals in Milaan, kan varen zoals in Venetië en zeilen aan de kust 

zoals bij Mallorca. Verder is er nog iets met een piramide, met kilometerslange gangen-

stelsels in grotten, uitgestrekte zandvlaktes en 1300 te bezoeken kastelen.

* Check de reisgids op https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/

duurzame-reisgids-met-verrassende-bestemmingen-in-nederland/

Voor onderweg in het openbaar vervoer
Mondkapjes in het openbaar vervoer zijn verplicht, maar gelukkig mag je ze ook zelf 

maken. Neem een stuk t-shirt, een lapje stof en een naaimachine. Of nog makkelijker 

zonder te naaien, gebruik een sok of een zakdoek. In een handomdraai klaar. 

–  Sok: pak een sok, vouw hem dubbel en knip een stuk teen en boord eraf. Vouw weer 

open, leg de hiel naar je toe en knip de bovenkant open (over de wreefkant). Knip een 

stukje schuin van links en rechtsboven af. Knip dan een centimeter vanaf de rand links 

en vanaf de rand rechts naar boven. Dit worden de banden voor achter je oren. Klaar.

–  Zakdoek: pak een grote stoffen zakdoek en vouw in drieën. Pak een elastiekje en leg die 

op 1/3 links op de stof. Vouw het flapje stof links naar het midden door het elastiekje 

wurmend. Pak een 2e elastiekje en leg dat op 1/3 rechts op de stof. Vouw het flapje stof 

rechts naar het midden door het elastiekje wurmend. Je kunt nu de stof voorzichtig 

oppakken, links en rechts zijn de elastiekjes, die je om je oren doet. Blijft gek genoeg 

gewoon zitten.

 

*   Rijksoverheid.nl heeft een makkelijk patroon om zelf een mondkapje te 

naaien. Check voor meer DIY mondkapjes filmpjes https://masks4all.

nl/zelf-mondkapjes-maken/

Kun je nog even niet weg of pas later in het jaar?
Zorg in ieder geval dat je weerstand goed blijft. Dat kan heel makkelijk door bijvoorbeeld 

méér vitamine C aan je dagelijks leven toe te voegen.

–  Drink thee met (liefst alles biologisch) stukjes gember, citroen en/of geelwortel. Voeg 

voor de smaak eventueel een beetje honing, munt, tijm of verveine toe. Varieer naar 

hartenlust.

–  Kweek je eigen kiemgroenten, bijvoorbeeld alfalfa, mungobonen (taugé), kikkererwten 

of (pittiger) radijskiemen. Koop een zakje, bij voorkeur biologische, kiemgroente. Neem 

een schoongemaakte jampot en vul op dag 1 met water en een beetje kiemzaad. Doe er 

een stukje (evt. dubbelgevouwen) gaas, katoen of panty over en zet met een elastiekje 

vast. Giet op dag 2 het water weg; het gaas houdt de zaden tegen. Vul weer met water, 

spoel en giet het water weer weg. Zet de jampot scheef op zijn kop. Herhaal dit een dag 

of 3 à 4 tot je ineens kiemgroente hebt. Lekker op brood, in salade of roerbakgerecht!

Ik wens je een mooie én gezonde zomer.

Sinds kort staan er twee schatkisten in het prachtige ZeeheldenKwartier. 

Deze schatkisten zijn bedoeld als brievenbus voor kinderen. Er kunnen 
bijvoorbeeld tekeningen, brieven, korte verhalen, stripverhaaltjes, raadsels, 
moppen en woordzoekers in worden gedaan. Dit mag onder vermelding van een 
voornaam, voorletter of anoniem. Wel is het fijn als er een leeftijd van het kind bij 
vermeld staat. Een selectie hiervan zal worden geplaatst op een speciale nieuwe 
kinderpagina in deze krant.

Eén van de schatkisten zal de komende tijd rouleren op basisscholen en 
buitenschoolse opvangcentra in het ZeeheldenKwartier. De schatkist is voorlopig te 
vinden op de BSO-locatie van de 2kabouters. De andere schatkist staat sinds deze 
week bij boekhandel Roda aan de Piet Heinstraat 116A.

Bescherm je huid goed tegen de gevaren van de zon, bijvoorbeeld 
 

wanneer je even heerlijk op het terras van het Prins Hendrikplein zit. 

 

zon-advies, maar ook gratis zonnebrand voor in je handtas. Dan heb 
je altijd zonnebrand bij je.

Zon verantwoord!

Prins Hendrikplein 3 
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

ma-vrij: 08.00 tot 17.30 uur  |  zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur

Kom naar Apotheek Prins Hendrikplein. Je krijgt daar niet alleen
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In de vorige editie van het Zeehelden-
Nieuws beschreven we al een manier om 
te videobellen. Ben je uitgepraat? Je kunt 
dan je toevlucht zoeken tot het spelen van 
online spellen. Wij bespreken drie toegan-
kelijke varianten die gespeeld kunnen wor-
den met wildvreemden of bekenden. Het 
enige wat je nodig hebt is een smartpho-
ne of een tablet. Alle spellen werken met 
Google Android en Apple iOS (het bestu-
ringssysteem van de iPhone en iPad), zijn 
in het Nederlands beschikbaar en te down-
loaden vanuit de Play Store (Android) of de 
App Store (Apple). 

Om de beurt 
De spellen van dit artikel speel je altijd 
met anderen, maar wel om de beurt. Dat 
betekent dat je niet voortdurend achter 
het scherm hoeft te blijven zitten. Als het 
jouw beurt geweest is, mag de tegenspeler 
weer, maar dat hoeft niet meteen. Potjes 
kunnen daardoor meerdere dagen duren. 
Als beide spelers juist heel actief zijn, kan 
het ook veel sneller gaan. De spelers krij-
gen een melding op hun toestel als het hun 
beurt is. Je kunt meerdere potjes tegelij-
kertijd spelen.

Wordfeud
Grote kans dat je wel eens van Wordfeud 
hebt gehoord. Dit digitale Scrabblespel 
is al bijna tien jaar oud, maar trekt nog 
steeds miljoenen spelers. Het is de bedoe-
ling om op een virtueel bord woorden te 
leggen met één of meerdere van de zeven 
letters die je in je hand hebt. Hierbij moet 
je altijd aansluiten bij de letters die al op 
het bord liggen. Veelvoorkomende letters 

zoals de E en de O leveren maar weinig 
punten op als je ze legt, terwijl een zeld-
zame Q maar liefst 10 punten oplevert! 
Probeer daar echter maar een goed woord 
mee te leggen… Aan het eind van het spel 
wint de speler met de meeste punten.

Wordfeud kan een spel aanmaken met 
een willekeurige speler, maar je kunt ook 
bekenden uitnodigen voor een potje. Tij-
dens het Wordfeuden is het mogelijk om te 
chatten met je tegenspeler. 

Draw Something
Bij Draw Something is het de bedoeling de 
tegenspeler een woord te laten raden door 
het met een tekening uit te beelden. Als 
tekenaar krijg je de keus uit drie woorden 
om te tekenen, van makkelijk (zoals zon) 
tot moeilijk (zoals adel). Daarna is het de 
bedoeling om op het touchscreen van je 
toestel het woord te tekenen. Je hebt hier-
voor een virtueel potlood en gum tot je 
beschikking. De tegenspeler ziet versneld 
hoe de tekening tot stand is gekomen en 
moet raden welk woord wordt uitgebeeld. 
Aan het eind van de beurt draaien de rol-
len om.

Draw Something is een aantal jaar gele-
den razend populair geweest, maar nog 
steeds uiterst vermakelijk voor de crea-
tieve geest! Ook hierbij kun je bekenden 
uitnodigen voor een potje of het spel een 
willekeurige tegenspeler laten kiezen.

SongPop
Voor de liefhebber van muziek is SongPop 
een must. Laat het spel een willekeurige 
tegenspeler voor je uitzoeken of nodig 
een bekende uit. Vervolgens kies je een 
afspeellijst: denk bijvoorbeeld aan Rock 
Radio klassiekers of Essential Pop. Het 
spel speelt een nummer voor je af en het 
is aan jou om zo snel mogelijk uit de vijf 
antwoordmogelijkheden de juiste titel te 
kiezen. Dit herhaalt zich vijf keer en daar-
na is de ronde voorbij. Hoe sneller je het 
goede antwoord geeft, hoe meer punten je 
ontvangt. Maar bij een vergissing loop je 
punten mis…

SongPop is een stuk sneller dan de andere 
spellen uit dit overzicht en kan daardoor 
erg spannend zijn. Vooral als je écht wilt 
winnen. Het bevat tientallen afspeellijsten 
in alle genres, maar om toegang tot alle 
lijsten te krijgen, zul je moeten betalen. 
Dat kan spelers afschrikken. Desondanks 
is de gratis versie bijzonder vermakelijk 
en zeker de moeite waard om eens te pro-
beren.

Gratis, maar met advertenties
De spellen die hier genoemd worden zijn 
gratis te spelen, maar ze komen wél met 
advertenties. Vaak verschijnen deze aan 
het eind van een ronde of voordat een 
spel begint. Het kan even duren voordat 
ze afgelopen zijn en soms kun je ze weg-
klikken met het kruisje rechtsboven in de 
hoek. Alle spellen hebben ook een betaal-
de variant zonder advertenties.

Kom digitaal Corona door!
HET AANTAL BESMETTINGEN MET HET CORONAVIRUS NEEMT GELUKKIG AL 
EEN TIJDJE AF EN MEER EN MEER MENSEN VOELEN ZICH VRIJER OM ZICH 
BUITEN DE DEUR TE BEGEVEN. TOCH BLIJFT HET OPLETTEN GEBLAZEN. 
VOOR MENSEN DIE VANWEGE HET VIRUS LIEVER NIET HET HUIS UITKOMEN, 
KUNNEN SMARTPHONES OF TABLETS EEN UITKOMST ZIJN OM IN CONTACT 
TE BLIJVEN MET ANDEREN.

TEKST JOACHIM KOOT

 

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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LIJN 1
De gemeente Den Haag en vervoerder HTM werken aan de 
vernieuwing van de tramrails van Lijn 1. We maken de rou-
te van lijn 1 geschikt voor nieuwe lagevloertrams, om stad 
en strand bereikbaar te houden voor de groeiende stroom 
reizigers. Ook komen er nieuwe haltes, die voldoen aan de 
nieuwe toegankelijkheidseisen: iedereen moet zelfstandig 
met de tram kunnen reizen.

Eerder al is de Scheveningseweg vernieuwd. Nu is het deel 
in het centrum aan de beurt: een deel van de Javastraat, de 
Alexanderstraat inclusief Plein 1813 en de kruising Maurits-
kade-Parkstraat. Wij vernieuwen ook de Willemsparkbrug.
Tegelijk met de werkzaamheden in het centrum wordt 
gewerkt aan de rest van lijn 1 in Scheveningen.
 
Naast het vernieuwen van de tramrails en haltes, wordt de 
riolering voor een deel vernieuwd en wordt de straat op 
plekken opnieuw ingericht om fietsers en voetgangers meer 

ruimte te geven, zodat ze beter en veiliger kunnen deelne-
men aan het verkeer.

De werkzaamheden starten 31 augustus 2020 en duren tot 
de zomervakantie van 2021. Om de bereikbaarheid zo goed 
mogelijk te houden en de overlast te beperken, wordt het 
werk in fases uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden 
blijven alle panden bereikbaar voor voetgangers en bestem-
mingsverkeer, maar de panden zullen minder goed bereik-
baar zijn dan u gewend bent.

De globale fasering is op dit moment als volgt:
•  Vanaf 31 augustus tot medio februari 2020 zal tramlijn 1 

buiten dienst zijn en wordt er vervangend vervoer ingezet.
•  Van 31 augustus tot medio oktober 2020 werken wij in de 

Alexanderstraat inclusief Plein 1813, aan de Willemspark-
brug en in de Javastraat (tussen de Alexanderstraat en de 
Zeestraat).

•  Van medio oktober tot medio januari 2021 werken wij in 
de Alexanderstraat inclusief Plein 1813 en aan de Willem-
sparkbrug.

•  Van medio januari tot medio februari 2021 werken wij in 
de Alexanderstraat op het deel tussen Plein 1813 en de 
Mauritskade, aan de Willemsparkbrug op de kruising 
Maurits kade-Parkstraat.

•  Van medio februari tot 9 juli 2021 werken wij in de 
Alexander straat, op het deel tussen Plein 1813 en de 
Maurits kade en worden de laatste werkzaamheden ver-
richt aan de Willemsparkbrug. Tram 1 rijdt dan weer.

 
Wij willen de bewoners via de verenigingen goed informe-
ren over de werkzaamheden, bereikbaarheid, omleiding-
routes en eventuele overlast.

In dit artikel willen we u over drie pro-
jecten wat extra informatie geven.

De bewonersorganisatie heeft bij de 
Raad van State een verzoek ingediend 
om de telling van het aantal onderne-
mers in de wijk te doen op basis van 
vestigingen in plaats van panden. Deze 
telling is nodig voor de zogenaamde 
30/70 regeling voor ondernemers: 
30% horeca - 70% overige. De Raad van 
State heeft het verzoek afgewezen en er 
kan geen beroep aangetekend worden 
tegen een uitspraak van de Raad.

U heeft misschien de stickers in de wijk 
wel gezien: short stay, no way. Dit is 
een actie van de mensen die het pand 
Waldeck Pyrmontkade 872 hebben 
gekraakt.

De Haagse Stadspartij, de SP en de PvdD 
hebben schriftelijke vragen aan het col-
lege gesteld over de verstrekking van de 
vergunningen die nodig zijn voor de ver-
bouw van het pand naar short stay 
appartementen.

De ontwikkelingen rond het project 
’onderlinge’ hoek Zeestraat/Bazarstraat 
gaan opeens heel snel. De bewonersver-
tegenwoordiging uit de Zee straat, de 
Bazarstraat en de Bazarlaan wilden geen 
kennismakingsgesprek met de nieuwe 
eigenaar en de gemeente via beeldbel-
len. Gelukkig heeft die kennismaking 
recentelijk plaatsgevonden in de tuin 
van het project. Een goed en vruchtbaar 
eerste gesprek net voor de start van de 
werkzaamheden, vervolggesprekken 
worden nog gepland.

De nieuwe eigenaar gaat de panden  
verbouwen naar verhuurbare kantoor-
ruimten. Er komen nieuwe indelingen en 
de gevels worden gerenoveerd. Mogelijk 
komt er een bouwlaag op het gebouw in 
de Bazarstraat bij, maar dan wel teruglig-
gend.

Er is ook gesproken over overlast door de 
bouw. Vooralsnog lijkt die zeer beperkt 
te zijn.

De grote zorg is wat er met het terrein 
gaat gebeuren. De eigenaar heeft een 

adviseur ingeschakeld om uit te zoeken 
welke mogelijkheden er allemaal zijn.
De directe omgeving wordt op de hoogte 
gehouden van de plannen, de ontwikke-
lingen en de afspraken. De globale plan-
ning van dit project is:
sloopwerken interieur van juni tot juli 
2020; inpandige verbouwing en gevel
renovatie van 3e kwartaal 2020 tot 3e 
kwartaal 2021.

Binnen de bewonersorganisatie Zeehel-
denKwartier is de werkgroep Leefbaar-
heid&Verkeer actief. Deze werkgroep 
bestaat uit een aantal vaste leden. Allen zijn 
wijkbewoners en brengen hun eigen ken-
nis en kunde in. Er wordt eens in de maand 
vergaderd. U bent van harte welkom om 
eens deel te nemen aan een vergadering.

Via secretariaat@groene-eland.nl kunt 
u in contact komen met de werkgroep.

Waar voor de een de versoepeling van 
de regels een feestje is, is dat voor de 
ander juist een beetje eng. Laten we 
s.v.p. een beetje rekening houden met 
elkaar in deze ongewisse tijd.

Werkgroep

ONDANKS DE BEPERKINGEN VAN DE AFGELOPEN TIJD HEEFT DE WERKGROEP, ZOALS MENIGEEN, DOORGE-
WERKT. VERGADEREN VIA ZOOM, WAT EXTRA OVERLEG VIA MAIL. NIET IEDEREEN DEED ER AAN MEE, MAAR 
HET IS NIET SLECHT GEGAAN. HET VOORUITZICHT DAT WE ELKAAR BINNENKORT WEER IN HET ECHT KUNNEN 
ZIEN EN SPREKEN TIJDENS EEN VERGADERING IN DE HELDENHOEK IS TOCH WEL ERG FIJN.

Leefbaarheid & Verkeer
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ADVERTEREN in 
deze krant?

Stuur een bericht naar:
 info@zeeheldennieuws.nl

FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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Echt, het was me volledig ontgaan. 
Gewoon te druk met leven, gezin, werk. 
Toen dan eindelijk tot me doordrong 
dat het ZeeheldenFestival voor 99,9% 
door vrijwilligers wordt georganiseerd, 
vond ik dat zo indrukwekkend bizar dat 
ik besloot aan te haken. Want ik kwam 
er al jaren met mijn kindjes, met veel 
plezier. Een gezellig buurtfeest op men-
selijke maat, maar wel paar maatjes 
groter dan een straatfeest. En dat werd 
dan georganiseerd door... vrijwilligers? 

Voordat ik het wist was ik coördinator 
Publiciteit en dus ook lid regiegroep Zee-
heldenFestival. Van eh... 2008 tot en met 
2012. Ik leerde de hele wijk kennen, deed 
opeens uren over de boodschappen. Het 
bleek flink aanpoten naast werk en gezin. 
Deadlines zijn deadlines. Verstuur je om 
half drie ’s nachts je laatste mailtje... 
wordt het per ommegaande beantwoord 
door nog zo’n supergemotiveerd mede-
mens. ‘Maar nu gaan we slapen’. Het werd 
ook makkelijker toen de publiciteitscom-
missie wat meer versterking kreeg.

Een handvol anekdotes en herinneringen:
-  de verstilde zondagochtend met jazz en 

klassieke muziek onder genot van een 
lekker ontbijtje ontwikkelde zich in die 
jaren tot een niet weg te denken pro-
grammaonderdeel, ook geliefd bij wijk-
bewoners die gruwen van de gezellige 
chaos + herrie op eerdere festivaldagen,

-  keer op keer complimenten van de poli-
tie omdat het festival jaar na jaar geen 
incidenten opleverde,

-  mooi verhaal van een oudgediende; dat 
een passerende trambestuurder ooit 
gewoon zijn tram stopzette en mee ging 
feesten met Lee Towers, net als de pas-
sagiers,

-  de handtekeningenactie die ik last minu-
te in 2009 toch maar startte om inzet 
wijkagenten te behouden, in plaats van 
het inhuren van beveiligers die de buurt 
niet kennen en betaald moesten worden 
met geld dat we niet hadden. 

Het bracht ons in goed gesprek met des-
tijds burgemeester Van Aartsen en de 
gemeenteraad. Eigenlijk realiseerde ik 
me pas tijdens die actie hoe uniek dit  
festival is. Want natuurlijk kan het niet 
zonder subsidie, sponsors en fondsen 
(dank! dank! dank!), want artiesten, 
stroom, faciliteiten, publiciteit, vergun-
ningen, afvalverwerking enzovoort, daar 
heb je gewoon geld voor nodig. Maar de 
meeste subsidie wordt in natura gegeven, 
niet in geld - want door de vrijwilligers. 
Zonder hun tomeloos toegewijde inzet 
zou het ZeeheldenFestival bestaan uit 
een jaarlijks halfuurtje poppenkast op een 
woensdagmiddag. 

Of niet bestaan.
En al helemaal geen veertig jaar lang.

Snelle berekening destijds: in het festival 
zit jaarlijks bijna 11.000 uur vrijwilligers-
werk. Dat werk gaat vrijwel het hele jaar 
door en piekt enorm in de festivalweek. 
Elfduizend uur belangeloze inzet, door 
bij elkaar 200 vrijwilligers, gemiddeld 55 
uur per persoon. Vooral geen prijskaart-
je aan hangen maar wel serieus nemen, 
ook als gemeentebestuur. Zeehelden van 
jong tot en met oud doen mee voor de lol, 
voor muziek en spektakel, voor de wijk en 
samenleving, voor dat alles door elkaar. 
Je doet waar je goed in bent of iets waar 
je juist meer van te weten wilt komen, je 
leert soms onvermoede talenten kennen 
(de kok die fotograaf werd) en nog meer 
leuke mensen. Het festival is meer dan 
muziek, zang, dans, theater – het is ook 
een jaarlijks trefpunt in de wijk, bekend 
tot buiten de stadsgrenzen. Met een warm 
plekje in het hart van velen, want ook 
bekendere artiesten komen graag, om 
eindelijk weer eens dicht bij het publiek te 
zijn. Participatiesamenleving voordat dat 
woord werd uitgevonden, sociale cohesie 
in uitvoering – dat laat zich niet bedenken; 
gewoon doen.

Bij dat burgerinitiatief merkte ik het ook, 
de steun kwam uit alle hoeken en gaten – 
tot uit Nieuw-Zeeland waar een oud-Zee-
heldin ook zo graag wilde ondertekenen. 

Laatste flash-back, dat was ook mijn laat-
ste bemoeienis als coördinator Publiciteit; 
de productie van een promotiefilmpje – 
nou ja, het werk werd vooral gedaan door 
Ellen, Hanna, Floris en de redacteur waar-
van ik de naam niet meer weet. Hoe breng 
je alles in beeld in krap drie minuten? Bij 
wijze van rode draad kozen we voor time-
lapse opnames, een camera die het hele 
festival zou registreren. 

Dank aan de kamerbewo-
ner die zijn raam dag en 
nacht ter beschikking stel-
de! Het filmpje staat – wel 
wat verouderd natuurlijk 
- nog op YouTube. 

En dat zijn dan maar een paar van de dui-
zenden festivalverhalen en -herinnerin-
gen die ronddwalen op het Prins Hendrik-
plein, in de wijk. We mogen best trots zijn 
op ons grote, kleine ZeeheldenFestival; zo 
kwetsbaar en sterk tegelijk. Veertig jaar 
jong en ’still going strong’. 

Maar toen kwam corona uit de lucht vallen. 

Het veertigste ZeeheldenFestival vindt 
plaats van 7 juli t/m 11 juli 2021. Onder 
voorbehoud.

Zeehelden-
Festival: 

Al veertig jaar jong en  
‘still going strong’!
Maar nu even niet. TEKST LIVIA DE METZ FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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In de vorige edities van het Zeehelden-
Nieuws hebben wij u geïnformeerd over 
de werkzaamheden in de garage De 
Zeeheld aan de Prins Hendrikstraat 59.

 De afgelopen periode

Ten tijde van de vorige editie werd er in 
de garage hard gewerkt door de schilder 
en stukadoor. Deze zijn inmiddels bijna 
klaar. Ook de nieuwe elektra-aansluiting 
is gereed. 

Begin april is er gestart met het schuren 
van de vloeren van de bovenste twee 
parkeerdekken. Vanwege geluidsoverlast 
is dit in goed overleg met de buurt en de 
gemeente spoedig gestaakt. Na onder-
zoek door de aannemer en overleg met 

de gemeente Den Haag zijn deze werk-
zaamheden begin juni alsnog uitgevoerd. 
De overlast bleef deze keer gelukkig 
binnen de norm, maar dit neemt niet weg 
dat er door de omwonenden flinke 
geluidsoverlast is ondervonden. 

 De komende periode

De komende periode wordt de vloercoa-
ting op de bovenste twee parkeerdekken 
en de speedgate aangebracht en wordt 
de verlichting gemonteerd.

Dit is de laatste update, want naar 
verwachting zal de garage begin juli aan 
de gemeente worden opgeleverd en 
overgedragen.

 Dank omwonenden

Wij beseffen dat we op bepaalde momen-
ten met onze werkzaamheden overlast 
hebben veroorzaakt. Dit was helaas niet 
altijd te voorkomen. We danken de 
omwonenden voor het begrip en fijne 
samenwerking ten tijde van de werk-
zaamheden. 

Tevens danken we ZeeheldenNieuws voor 
de plaatsing van onze updates.

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

Stand van zaken renovatiewerkzaamheden 
garage De Zeeheld 004

Inpassing tram Zoutmanstraat
Afgelopen najaar organiseerde de Bewonersorganisatie Zee-
heldenKwartier met de BIZZ drie drukbezochte bijeenkomsten 
voor bewoners en ondernemers uit het ZeeheldenKwartier om 
geïnformeerd te worden en mee te denken over de inpassing van 
de nieuwe tram door de Zoutmanstraat. Dit voorjaar is aan de 
wethouder van Verkeer, Robert van Asten, een advies aangebo-
den over die inpassing. Belangrijkste winst voor de wijk: behoud 
van de tram voor onze wijk én behoud van ons mooie Prins  
Hendrikplein voor recreatie door bewoners, week- en jaarmark-
ten, festivals enz.

Ondertussen bereidt de gemeente een zogenaamd voorlopig ont-
werp voor van de route van de tram door het ZeeheldenKwartier. 
Zoekpunten zijn: de exacte plek van de halte Noordwal/Bilderdijk-
straat, het al dan niet autovrijmaken van een groot deel van de 
Zoutmanstraat, de precieze plaats van de tramhalte die verhuist 
van de van Speijkstraat net om de hoek van de Zoutmanstraat 
naar de Laan van Meerdervoort en tenslotte de plek van de  
nieuwe halte Obrechtstraat. Zwaar punt voor de bewoners en 

ondernemers is de beperking van de impact van de zwaardere 
trams op de oude huizen langs het tracé. 

Er is veel aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de open-
bare ruimte en de verduurzaming en vergroening van het tracé. 
Een groep bewoners heeft een plan voor de herinrichting van 
het “Vondelplein”. Dat is de vijfsprong Elandstraat-Hemsterhuis-
straat-Vondelstraat-Zoutmanstraat.

De gemeente wil het liefst nog voor de zomervakantie de wijk 
informeren over de plannen (anders kort na de zomervakantie). 
In het najaar is er een formele inspraakronde voorzien. Insteek is 
besluitvorming in de gemeenteraad in december. In 2023 moet de 
nieuwe tram gaan rijden.

Ondertussen is De Groene Eland met bijna twintig bewoners in 
gesprek over het ontwerp.

Meer info? Mail: secretariaat@groene-eland.nl

Zoutmanstraat ook 
op korte termijn 
veilig 

De drukke, onoverzichtelijke en daar-
mee gevaarlijke Zoutmanstraat gaat 
op de schop. Maar het duurt nog even 
voordat het zover is en de straat echt 
veilig is. D66 wil de straat ook op de 
korte termijn veilig maken en heeft 
voorgesteld de maximale snelheid 
in de straat en op het Prins Hendrik-
plein te verlagen naar 30km/u. De 
gemeente raad stemde hier in de late 
uurtjes mee in. 

Zoutmanstraat is ongelofelijk “De 
Zoutmanstraat is een straat die je niet 
zou geloven als je het op zou schrij-
ven”, zegt Marieke van Doorn van 
D66. “Fietsers zitten gevangen tussen 
langsdenderende auto’s en vracht-
wagens, geparkeerde auto’s en een 
trambaan. En dit verkeer doorklieft 
een populair winkelgebied waar ook 
een kinderopvang in zit”. Van Doorn is 
daarom blij met dit besluit. 

Zomer in de Zoutmanstraat De 
verlaging van de snelheid komt goed 
uit deze zomer. Door de corona crisis 
krijgen terrassen meer ruimte en 
spelen kinderen op straat die normaal 
gesproken in die periode op vakantie 
gaan. Door de snelheid te verlagen 
wordt het op straat een stuk veiliger. 

FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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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.

Deze sociale vereniging voor inwoners 
van Haaglanden bestaat sinds een paar 
jaar, en het gratis lidmaatschap of de gra-
tis hulp trekt veel belangstelling. Toch 
kunnen er nog meer mensen geholpen 
worden zegt Raymond Talhout, manager 
dagelijks bestuur. 

“Van een alledaags praatje tot hulp bij je 
administratie, ingewikkelde vragen rond-
om belastingen, schulden, of gebreken 
aan een woning; hier of in Zoetermeer 
staan iedere dag verschillende vrijwilli-
gers klaar om u daarbij te helpen”.

De verleende diensten van de vele vrijwil-
ligers die voor Steun en Toeverlaat wer-
ken, worden voor een klein bedrag per uur 
door de Stichting (en gemeente) vergoed.

Er is een speciale afdeling Vervoer, die 
mensen met een beperking van huis naar 
een dagbesteding brengt. Hiervoor krij-

gen de vrijwilligers speciale tips en vaar-
digheden mee om cliënten met een rol-
stoel goed te kunnen begeleiden.

Daarnaast zijn er de Blijmakers, die echte 
hulp bieden als mensen dat nodig heb-
ben. Zoals boodschappen doen, klusjes in 
huis of tuin, begeleiding voor de gang 
naar een specialist of ziekenhuis, hulp bij 
de administratie, of wanneer je simpel-
weg behoefte hebt aan een leuk gesprek.

Er zijn ook vrijwilligers voor de 2-weke-
lijkse sociale eetavonden op de donder-
dag waar mensen voor een klein bedrag 
een 3-gangen diner voorgezet krijgen, of 
er worden gezellige bingomiddagen of 
koffieochtenden georganiseerd. Helaas 
liggen deze activiteiten op dit moment stil 
door het Covid-19 virus.

En voor het samen eten wordt op dit 
moment uitbreiding van accommodatie 

gezocht. Lekker Nassûh in de Witte de 
Witstraat lijkt daarvoor de aangewezen 
plek omdat daar een goed uitgeruste keu-
ken is en omdat er veel ruimte is.

Het Sociaal Team
De meeste steun van de stichting gaat 
momenteel naar cliënten die vragen heb-
ben voor het Sociaal Team. 

Een tiental vrijwilligers in Den Haag en 
Zoetermeer krijgen wekelijks 20 à 25 
mensen op bezoek met vooral heel veel 
vragen over schulden en hoe ze daar 
vanaf kunnen komen. Zij helpen bij de 
administratie van schuldhulpvragen voor 
bijvoorbeeld de belastingen, de gemeen-
te, voor je telefoon of voor leningen. 

Mensen uit heel Den Haag komen langs 
of maken een afspraak met een mede-
werker. Men luistert en geeft gratis infor-
matie hoe te handelen of men verwijst 

door naar een juridisch loket, een gespe-
cialiseerde hulpverlener of een advocaat. 

Waarom schulden soms zo hoog op-  
lopen? Omdat men ambtelijke brieven 
vaak moeilijk vindt om te lezen, of omdat 
brieven ongeopend blijven, voor later…

Of omdat men niet weet dat er meer 
mogelijk is dan je denkt, of dat je eigen-
lijk recht op een toeslag hebt…

Een van de redenen waarom mensen bij 
hun Sociaal Team komen is omdat de 
drempel bij de gemeente te hoog is, met 
voorwaarden vooraf, en men vindt dat 
het bij de gemeente veel trager werkt, en 
er zijn lange wachttijden. Het Sociaal 
Team van De Stichting de Volharding 
Steun en Toeverlaat is laagdrempelig, er 
is geen lange wachttijd, en is er dus 
snelle actie mogelijk!

DE STICHTING DE VOLHARDING 
STEUN EN TOEVERLAAT 
ROGGEVEENSTRAAT 116
HOEK PRINS HENDRIKSTRAAT
2518 TT DEN HAAG
070 221 05 81
INFO@DEVOLHARDING.NL

Raymond Talhout 
van Stichting Steun en Toeverlaat

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

TEKST LINDY BLOMMESTEIN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

De Stichting Steun en Toeverlaat op de hoek van de Prins Hendrikstraat 
en de Roggeveenstraat nr. 141, kan dankzij Stichting De Volharding 
allerlei maatschappelijke projecten ondersteunen. 

buren

Hannes Koopt Alles is al 25 jaar een begrip 
in het ZeeheldenKwartier. De kleine win-
kel op de hoek van de Prins Hendrikstraat 
staat vol met tweedehandsspullen, van 
meubels tot servies tot kunst; van alles 
kun je er vinden. Hannes stond al vroeg 
op de Haagse Markt met zijn spullen, maar 
besloot 25 jaar geleden om in te trekken in 
het winkelpand in het ZeeheldenKwartier.

”Ik woonde in de buurt van het Zeehelden-
Kwartier en reed vaak langs het pand dat 
voortdurend altijd te huur stond,” vertelt 
Hannes. “Het was dichtbij huis, dus dat 
leek me ideaal.” Maar niet alle buurtbe-
woners stonden te springen om de komst 
van Hannes Koopt Alles te verwelkomen. 
“Het was wel een cultuurschok in de wijk. 
Mensen hadden nogal een hoge pet op van 

zichzelf en zagen zo’n tweedehandswinkel 
helemaal niet zitten.”

Gelukkig is dat inmiddels allang veran-
derd. “Het maakt niet uit of mensen nul 
euro in de maand verdienen of een ton, 
allemaal komen ze naar mijn winkel. Dat 
is ook het leuke aan het ZeeheldenKwar-
tier, bizar genoeg kan iedereen met elkaar 
over weg.”

De winkel zorgt voor een levendige busi-
ness voor Hannes, waar hij vaak zeven 
dagen per week voor aan de slag gaat. 
“Iedere ochtend begint om acht uur met 
een kop koffie op het Statenplein en dan 
rijden we naar de adressen van die dag.” 
En dat kan soms nog wel eens een eindje 
rijden zijn, want ook buiten Den Haag kent 
men Hannes Koopt Alles. 

“Wij kopen voornamelijk vanuit huizen in 
Wassenaar, Noordwijk en verder in de bol-
lenstreek.” Hannes legt uit dat het over-
grote deel van de spullen in zijn winkel uit 
woningen komt van bijvoorbeeld mensen 
die overleden zijn, of mensen die kleiner 
gaan wonen en niet al hun spullen mee 
kunnen nemen. 

“Alles wat bruikbaar is verkopen we in 
principe. Als we een ongeopende koffer 
in een huis vinden gaan wij altijd kijken 
wat erin zit, want je weet maar nooit of 
het iets is dat je zou kunnen verkopen. 
Maar we vinden ook wel eens kisten met 
brieven of foto’s uit de oorlog of Neder-
lands-Indië. Die verkopen we natuurlijk 
niet, maar geven we altijd terug zodat 
mensen zelf kunnen beslissen wat ze 
ermee doen.”

De bruikbare spullen uit de huizen die hij 
leeghaalt, neemt hij mee naar de winkel. 
“Vroeger heb ik nog meubels opgeknapt 
in de winkel. Dan stond ik een kast te schil-
deren en dan kwamen klanten erbij staan, 
maar inmiddels is het zo druk geworden 
dat ik daar geen tijd meer voor heb.”

Dat Hannes van zijn werk houdt, kun je 
goed merken. “Dit werk is voor mij altijd 
een hobby geweest en wat ik er mee 
verdien, dat is een bijzaak.” Je zult Han-
nes dan ook niet zo snel zien stoppen 
met zijn werk. Als ik vraag of hij er ooit 
over nadenkt om te stoppen reageert hij 
lachend: “Ik zeg altijd: tot de dood ons 

scheidt.”

IN ONZE NIEUWE RUBRIEK ‘BUREN’ LATEN WIJ JE KENNIS MAKEN MET INWONERS VAN HET 

ZEEHELDENKWARTIER. DEZE EDITIE IS DAT HANNES, DIE AL 25 JAAR EEN TWEEDEHANDS-

WINKEL HEEFT IN DE WIJK. HOE ZIET EEN DAG IN ZIJN LEVEN ERUIT? 

" Dat is ook het leuke aan het ZeeheldenKwartier, 
bizar genoeg kan iedereen met elkaar over weg."
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De krakers zijn begin mei het complex binnengegaan als 
protest tegen de woningnood onder jonge mensen en de 
'veryupping' van het ZeeheldenKwartier. Ze eisen dat het 
complex beschikbaar komt voor sociale woningbouw. 

Het kantoor aan de Waldeck Pyrmontkade 872 is in 2018 
gekocht door projectontwikkelaar RE:BORN. De projectont-
wikkelaar wil het complex renoveren en er zogeheten 
'short-stay'-appartementen in realiseren. Dergelijke appar-
tementen worden volledige gemeubileerd aan multinatio-
nals verhuurd voor expats die een relatief korte periode in 
Nederland zijn. 

In het voorlopige plan zou er een zevende verdieping wor-

den toegevoegd aan het gebouw waarna er 28 'high-end' 
appartementen in gerealiseerd kunnen worden. De pro-
jectontwikkelaar wilde niet reageren op vragen van het 
Zeeheldennieuws.

Kort geding
De rechter heeft op 5 juni geoordeeld dat de krakers het 
complex weer moesten verlaten. Volgens woordvoerder 
Sacha van de actiegroep is dat ook gebeurd. "We kregen 
van de rechter drie dagen om het pand uit te gaan en dat is 
inmiddels gebeurd. De actiegroep gaat wel door. We zijn 
aan het kijken welke vervolgacties we gaan voeren. We 
kregen ook van politieke partijen veel bijval en daar willen 
we ook verder mee praten."

Het kantoorcomplex aan de Waldeck Pyrmontkade 872 was in de maand mei vier weken gekraakt.  
Actiegroep 'Short Stay No Way' is het niet eens met de plannen voor het pand. De eigenaar van het  
complex wil er luxe appartementen voor expats in maken.

Kantoorcomplex Waldeck 
Pyrmontkade gekraakt

Haagse rockgeschiedenis  
op muren ZeeheldenKwartier

TEKST REINOUT BARTH FOTO BERTUS GERSSEN

Op twee locaties in het ZeeheldenKwartier komen schil-
deringen van de Haagse rockgeschiedenis. De beroemde 
bands Shocking Blue en The Motions hadden in de jaren 
'60 hun thuisbasis in het ZeeheldenKwartier en dat 
stukje geschiedenis wordt zo weer tot leven gebracht.

Op het transformatorhuisje op het Prins Hendrikplein komt 
een afbeelding van Shocking Blue zangeres Mariska Veres. 
Zij woonde een tijd in de Van Speijkstraat. Op de blinde muur 
van het hoekpand van de Zoutmanstraat en de Elandstraat 
komt de tekst van de eerste hit van The Motions te staan. 
Zanger Rudy Bennett woonde indertijd ook in de wijk. 

Den Haag Beatstad
Initiatiefnemer Henk Augustijn vindt dat er meer aandacht 
moet zijn voor de muzikale geschiedenis van Den Haag. 
"Den Haag staat sinds de jaren ’60 bekend als de Beatstad 
van Nederland. Het was de bakermat van de 'Nederbiet'. 
Den Haag bracht vele roemruchte bands voort zoals Golden 
Earring, Q65, The Motions, Shocking Blue, Sandy Coast en 
Earth and Fire. Gek genoeg is daar weinig van terug te vin-
den in de stad." Om daar verandering in te brengen heeft 

Augustijn al op andere plekken in Den Haag muurschilderin-
gen aangebracht van Q65, de Tielman Brothers en Golden 
Earring. Volgens hem mogen The Motions en Shocking Blue 
niet ontbreken. 

Beide bands scoorden in de jaren '60 van de vorige eeuw 
grote hits. The Motions was de eerste Nederlandse 'beat-
groep' die in de hitparade terecht kwam. Van hun pro-
testlied Wasted Words verkochten ze meer dan 25.000 
exemplaren en daarmee behaalden ze nummer drie van de 
hitlijst. Gitarist Robbie van Leeuwen verliet in 1967 de band 
en richtte Shocking Blue op. Die band maakte in 1969 het 
nummer Venus wat wereldwijd een enorm succes werd, met 
nummer één noteringen in onder andere Frankrijk, Spanje, 
Zuid Afrika, Australië en de Verenigde Staten.

Draagvlak bij de buurt
De plannen van Augustijn zijn al in een vergevorderd stadium. 
Het Meldpunt Grafitti van de gemeente is akkoord en heeft 
toegezegd een deel van de kosten te betalen. Kunstenaar Mar-
cello is gevraagd de schildering van Mariska Veres uit te voe-
ren en is al bezig daarvoor een geschikt portret te selecteren.

Zowel Stedin, de eigenaar van het transformatorhuisje, als 
de eigenaar van het hoekpand aan de Zoutmanstraat zijn 
akkoord met de schilderingen. Daarbij stelde Stedin wel de 
voorwaarde dat de bewoners "het wel leuk moeten vinden". 
Augustijn heeft geen plannen om een formele peiling hier-
voor te houden. Hij lijkt geen grote bezwaren te verwachten.

Laurens Schrijnen van bewonersorganisatie Zeehelden-
kwartier De Groene Eland heeft aangeboden dat bewoners 
reacties over het project naar secretariaat@groene-eland.
nl kunnen sturen. De bewonersorganisatie zal eventuele 
reacties vervolgens met Augustijn bespreken.

AL EEN TIJDJE BEKIJKT 

LUUKIE DE WERELD 

VANUIT EEN POTJE EN 

HEEFT DAAR ZO ZIJN 

EIGEN KIJK OP

RONDJE 
HOND

de Bosjes van Poot ging om daar zijn sociale contacten  
op te poetsen. Die week was het er niet echt veel van 
gekomen, er zijn door de week niet zoveel bazen met 
honden, maar deze dag was een voltreffer: er liep een 
schattig “Bruin-Witje”, een meisje, eentje die Nanuk wel 
zag zitten…

Het was wederzijds, zij liep om hem te springen en hij 
om haar en dat allemaal bij het eerste pad. Dat moest 
niet te geinig worden dachten de wederzijdse bazen 
dus ze sloegen snel een ander pad in. Als hond bekoelt 
de liefde dan snel want je hoort bij jouw baas en als 
die fluit moet je komen. Maar een slimme hond weet 
dat twee heuveltjes verder een leuke zandplek is waar 
bazen en honden zichtbaar van elkaar genieten. De 
bazen zitten of hangen onder een boom, kijken of 
praten met elkaar of de telefoon en de honden doen 

spelletjes als tikkertje, kuilen graven of staarthapper-
tje of zoiets. 

Die middag was het heel erg druk, er zat en liep van alles 
rond en Nanuk was al een tijdje bezig met een honden-
spel toen Zij ook weer kwam aanhuppelen. Onmiddellijk 
was “Zwartje” niet meer interessant maar focuste meneer 
zich geheel op de dame en begon Zij een snel uitdaags-
pel tussen de bomen door.

Alle bazen keken, want rennende honden zien er toch 
wel grappig uit, maar Nanukje kon zijn geluk niet op toen 
ze opeens lekker ging liggen op haar rug…

Wauw, dit was zijn kans en voordat de bazen het wisten 
was Nanuk een echte Don Juan en vond zij het allemaal 
wel best!

DOOR ELS KRUIK

Hondengeintjes
Het was op zo’n mooie corona-zondagmiddag dat 
Nanuk weer met de baas naar het hondenspeelbos van 
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SAMENSTELLING WYBE VAN DE KUINDER

 NIEUWSFLITSEN 
Galerie Pied-à-Terre gaat boeken uitgeven

 Nieuwe wegen voor kunstschilder/galeriehouder Victor Hoefnagels

Kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel moeten creatief zijn om het hoofd boven water te houden in de coronacrisis. 
De Haagse kunstschilder en galeriehouder Victor Hoefnagels heeft daarom, samen met zijn partner Jacqueline Crijns, zijn acti-
viteitenpakket uitgebreid met het uitgeven van bijzondere boeken.

Werken van Victor Hoefnagels werden vorig jaar uitverkoren om in het kader van het Rembrandtjaar geëxposeerd te worden in het 
Rijksmuseum. Eerder dit jaar organiseerden Hoefnagels en Crijns een online veiling die belangstellenden de mogelijkheid bood werk 
van de Haagse kunstschilder aan te schaffen. Hoefnagels verzorgt in zijn galerie al vele jaren schildercursussen en workshops. Om in 
deze voor kleine ondernemers moeilijke tijden het hoofd boven water te houden, hebben Hoefnagels en Crijns hun activiteiten op het 
vlak van de uitgeverij uitgebreid. Nadat het duo eerder een aantal poëziebundels uitgaf, is deze maand de uitgave te verwachten van 
een roman van de Haagse schrijver Jos de Gruiter. Het boek, ‘Een onfortuinlijk ongeval’, wordt gepresenteerd als een ‘psychologische 
thriller, maar geen rechttoe-rechtaan whodunnit.’

Nadere informatie: Victor Hoefnagels, Galerie Pied-à-Terre, Prins Hendrikstraat 162 in Den Haag, e-mail victorhoefnagels@icloud.nl.

Nieuwe wijkchefs 
ZeeheldenKwartier

  Sinds een paar maanden draait 
Rechtstreex met Wijkpunt Zeehel-
denKwartier proef in de Gymzaal in 
de Witte de Withstraat. En er is goed 
nieuws, want vanaf 15 juni worden 
Ruben Blanke en Wessel Tiessens 
(o.a. oprichter Zeeheldentuin en 
Greens) de nieuwe wijkchefs.

Rechtstreex biedt bewoners de kans om 
direct bij lokale boeren en tuinders in de 
omgeving van Den Haag, groenten, fruit, 
zuivel, brood en vlees te kopen. Allemaal 
met passie verbouwd en meestal biolo-
gisch of biodynamisch. Op deze manier 
dragen de bewoners direct op een posi-
tieve manier bij aan het gezond en lokaal 
maken van onze voedselketen. Bovendien 
profiteren zij dan van heerlijke verse pro-
ducten, waar de boer en maker een eerlij-
ke prijs voor krijgen.

We werken (intensief) samen met Lekker-
nassûh, dat al een aantal jaren een vast 
groentepakket aanlevert.

Door corona explodeert de vraag
Door onder andere de lockdown is Recht-
streex enorm gegroeid en we zien dat er 
veel behoefte is bij Hagenaars om lokaal 
in te kopen en weer te weten waar je eten 
vandaan komt. Om aan deze behoefte te 
voldoen, zijn we met het nieuwe wijkpunt 
neergestreken in de Gymzaal van de Witte 
de Withstraat 127.

Rechtstreex je weekend in
Als je als bewoner via de website je 
bestelling hebt geplaatst, kun je op 
vrijdag aan het einde van de middag je 

bestelling ophalen. Ruben en Wessel 
willen van dat moment echt een feest 
maken. “We gaan samen met lokale boe-
ren en producenten proeverijen organi-
seren, zodat je echt meteen een weekend 
gevoel hebt”, aldus Ruben. “Het gaat niet 
alleen om het kopen van goede produc-
ten, maar ook om het verhaal er achter 
en het sociale contact met buurtgeno-
ten”, vult Wessel aan. 

Wijkchefs met een sociaal hart
Ruben en Wessel kennen elkaar als  
sociaal ondernemers en zijn beiden 
bestuurslid van de Social Club Den Haag. 
Wessel was tijdens de bouw van de Zee-
heldentuin voorzitter van de stichting 
en heeft ook aan de wieg gestaan van 
Greens in the Park. Dit is een biologisch 
restaurant met een zorg-moestuin in het 
Westbroekpark.

Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan  
houden we je elke week op de hoogte van 
verse lokale producten. Bestel je bood-
schappen elke woensdag voor 10:30 uur 
en haal ze dan vrijdagmiddag op. Zo ga je 
heerlijk Rechtstreex je weekend in!

www.rechtstreex.nl/zeeheldenkwartier

oproep!!!

In het ZeeheldenKwartier staan op enkele plaatsen, naar het lijkt, lukraak geplaatste 
paaltjes op plekken waar menig automobilist graag de auto zou willen parkeren. 
Waarschijnlijk was het vroeger een oprit, maar is het inmiddels kantoor of woonruimte. 
Er zijn meer van deze plekken en het zou handig zijn om deze in kaart te brengen, 
want wij vermoeden dat er in de wijk minimaal een stuk of zes van dit soort plekken 
zijn waar niemand iets aan heeft en die, als we dat herstellen weer bijvoorbeeld 
parkeerruimte bieden. Laat het ons weten!!! info@zeeheldennieuws.nl

Openluchttheater
The Green Concerts presenteert:
'De Ingebeelde Zieke' / 'Le Malade Imaginaire' - muziekdrama live act uitgevoerd door: 

  The Green Concerts » Barok instrumenten en zang
Zeehelden tourneetje in het weekend van 27- 28 juni in de groene oasen van het  
ZeeheldenKwartier.
Een kort muziekdrama van 35 minuten voor zanger/verteller, barok fluit, cello en  
theorbe/barok gitaar, over de ongemakkelijke manieren van Argan, een hypochonder, 
zijn problemen met vrouwen, met geld, en zijn bewondering voor artsen. Geïnspireerd 
door de komedie van Molière uit de 17e eeuw. Muziek van Charpentier, Corelli, Vivaldi, 
Couperin, Rameau, Bach. 
Met steun van Fonds Podium Kunsten.

Drew Santini:  zang
Tami Krausz:  barok flute + concept
Nina Hitz:  cello
Israel Golani:  theorbe + barok gitaar

Zaterdag 27 Juni om 20.00 uur de Grote Pyr-Gymzaal, ingang Waldeck Pyrmontkade 115
Zondag 28 Juni om 11.30 uur Zeeheldentuin, Tasmanstraat
Zondag 28 Juni om 17.30 uur Biologische moestuin "het Welpje", Roggeveenstraat poort 
tussen nummers 78-80 

Ben je van plan om te komen? meld je dan aan via: 
Voor de Grote Pyr via email naar tkrausz74@hotmail.com of via facebook pagina  
"The Green Concerts"
Voor de Zeeheldentuin via email naar nienke@zeeheldentuin.nl of via facebook  
pagina "The Green Concerts"
Voor "het Welpje" via email naar hetwelpje@gmail.com of via facebook pagina  
"The Green Concerts"

Dan kunnen we ons goed aan de maatregelen vanwege Covid-19 houden. 
Wanneer er zich meer dan 26 mensen aanmelden, wordt er precies een uur later op 
dezelfde locatie een tweede voorstelling gegeven.

Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom

Tami Krausz
Historical Flutes 

www.tamikrausz.com / New CD: https://outhere-music.com/en/albums/kuhl-nicht-lau-ram1903
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Namens alle ondernemers van het Zeeheldenkwartier willen wij de 
bewonersorganisatie de Groene Eland bedanken voor deze extra 
advertentie over onze speciale zaken! #supportyourlocalhero

Welkom aan boord: 
een culinaire 

ontdekkingsreis!
Organiseer dit jaar jouw eigen Proef de 
Wijk! Hoe? Door zelf een route te maken 
langs horeca in het Zeeheldenkwartier. 
Er staat een hoop op je te wachten. Want 
de afgelopen drie maanden hebben de 
meeste locals de tijd genomen om hun 
zaak een te transformeren. Door bijvoor-
beeld de zaak 180 graden te draaien of 
een nieuwe keuken op de menukaart 
te introduceren. En het personeel? Zij 
staan te popelen om je het eindresultaat 
te laten zien. Tips and tricks: Hoe help ik 
de horeca in het Zeeheldenkwartier?

Reserveer eens op een ander tijdstip! 
Omdat de horeca maximaal 30 gasten 
tegelijkertijd mag verwelkomen, wordt 
er gewerkt met tijdsloten voor gasten. 
Kies daarom eens voor een ander tijdstip! 
Early bird-style of opvallend laat. Op deze 
manier is de zaak de hele dag gevuld. En 
heb jij zeeën van tijd voor je bezoek!

Meer dan lunch en diner! Er is een grote 
kans dat je bij je favoriete restaurant ook 
terecht kunt voor ontbijt. Of bij die ene 
lunchroom een bierproeverij kunt hou-
den. Ga op ontdekkingsreis en probeer de 
andere kant van de menukaart uit!

Reserveren hoeft niet! Registratie wel. 
Struin je door de wijk en hoor je jouw 
maag knorren? Geen zorgen, ook zonder 
registratie ben je welkom bij locals. Voor 
de deur registreren ze enkele gegevens 
en wijzen ze je, als er nog een tafel over 
is, een plek aan. Genoeg ruimte voor een 
spontaan bezoek bij je favoriete zaak.

Haal het restaurant in huis! Dat was 
stiekem wel lekker, he? Al die oneindige 
take away en afhaal-mogelijkheden de 
afgelopen maanden. Gelukkig hebben de 
meeste locals die optie nog. En kun je 
dus vanuit je luie stoel toch een beetje uit 
eten gaan.

Meer dan een borrel en een maaltijd! 
In de afgelopen maanden zijn enkele 
ondernemingen bezig geweest met het 
ontwikkelen van nieuwe producten. Denk 
aan: eigen gebrouwen bier, kleding of 
cadeaupakketten. Spullen die je mee naar 
huis kunt nemen en waar je tegelijkertijd 
de zaak mee steunt. Werp eens een blik 
op dat aanbod. Of vraag ernaar! Wie zegt 
dat je alleen met een gevulde maag naar 
huis gaat?

Nu rest nog de vraag: welke local wordt 
jouw eerste stop? Dit is een overzicht van 
de horeca in het Zeeheldenkwartier!

Amici Ristorante, Van Speijkstraat 43
Appeltje Eitje, Prins Hendrikstraat 69
Bagels & Beans, Piet Heinplein 3
Bakkerij Maxima, Prins Hendrikstraat 78
BijClarence, Piet Heinstraat 60a
Bij Lotjes, Elandstraat 55
Bistro La Cigogne, Piet Heinstraat 97
Buddha Bowl, Prins Hendrikplein 22
Café Blossom, Anna Paulownastraat 70c
Capo Cucina, Piet Heinstraat 47
Chiapas Taco Cartel, Prins Hendrikstraat 105
Chocolatine Patisserie, Prins Hendrikstraat 32
Cenzo’s Pizzeria, Zoutmanstraat 8
Crunch Café Piet Heinstraat 108a
Curry & Cocos Thai Food, Prins Hendrikstraat 83
De Sushimeisjes, Prins Hendrikstraat 96
De Vegetarische Toko, Prins Hendrikstraat 150a
Fast & Vegan, Piet Heinstraat 96a
Feeling Good Juices, Prins Hendrikstraat 137
Gastropub Van Kinsbergen, Prins Hendrikplein 15
Grand Café Victoria, Prins Hendrikplien 10
Haley’s Comet Breakfast Club, Piet Heinstraat 133
Hendriks Fish & Drinks, Prins Hendrikstraat 55a
Het Balihuisje Concept Café, Piet Heinstraat 62
Hummus, Prins Hendrikstraat 60
Ich Bin Ein Hamburger, Prins Hendrikstraat 53
Javaanse Vlam, Zoutmanstraat 90
John & Junes, Tasmanstraat 128
Karsten Kuiper, van Diemenstraat 132
Lavinia Cakes ’n Buttons, Piet Heinstraat 103a
Menny’s Kitchen, Piet Heinstraat 66
Menu-Thuis.nl, Piet Heinstraat 82a
Mumbai Masala, Prins Hendrikstraat 54
My Cookery Kookstudio, Prins Hendrikstraat 74
Namasté Café, Prins Hendrikplein 18
Nomad Bistro Winebar, Zoutmanstraat 51c
Pim Coffee, Prins Hendrikstraat 113
Plenty , Piet Heinstraat 37
Single Estate Coffee Roasters, Piet Heinstraat 15
Smokey’s Spareribs, Prins Hendrikstraat 146
Snackbar Prinsenhoek, van Speijkstraat 58
Sushi Tokyo, Zoutmanstraat 75
Taste of Persia, Piet Heinstraat 8
Veertien Engelen Lunchroom, Zoutmanstraat 57 
Vincenzo’s, Prins Hendrikstraat 75
Vincenzo’s Osteria, Tasmanstraat 129
Waroeng Soeboer, Piet Heinstraat 114

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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#DENHAAGTOGO
In 'even een moment' nemen we je een 
dag mee naar een specifieke plek in de 
stad. Om je de wegwijs te maken. Of te 
inspireren. Met de grote vraag: hoe zou 
een dag enkel op die plek eruit komen te 
zien? Naar welke interessante plekken 
kun je gaan om met een zak vol vreugde 
en voldoening naar huis te keren? We 
stellen je graag voor aan de lokale en 
duurzame ondernemingen. En de plek-
ken waar je aan drukte kan ontsnappen, 
of juist kunt opzoeken. Allemaal op die 
ene locatie. Deze keer: het Zeehelden

11:00 uur - Begin de dag met een lach. En trak-
teer jezelf op een bakkie. Plenty weet wel raad 
met die lach. Op de Piet Heinstraat vind je de 
plantaardige lunchroom. Vegan koffie met keuze 
uit melk waar geen koe aan te pas is gekomen. 
Of ga je toch voor een espresso? Goed. Lekker. 
Maar bij de voordeur viel je iets anders op. Die 
baksel voor het raam. Ze schreeuwen je naam. 
Focaccia's, brownies en croissants. Allemaal uit 
de keuken van eigenaar en chef Vivian. Eén voor 
onderweg meenemen?

11:30 uur - De volgende stop is niet zo ver. 
Kleding kopen zonder schuldgevoel. Op de Zout-
manstraat vind je BijPriester. Grote paspoppen 
staren je aan en jij staart naar de kleding die ze 
aanhebben. Dat kom je nou nooit tegen in de 
winkels. Zal het duur zijn? Eenmaal binnen valt 
alles op zijn plek. Letters die het woord kleding-
bibliotheek vorm. Die kleurrijke vintage kleding 
kun je huren! Elke maand een nieuw item. 
Zonder de schade aan de wereld. Je maakt ge-
bruik van de kleding die al een tijd bestaat. Zelfs 
designer items vind je hier tussen de rekken. Op-
zoek naar een duurzame outfit voor kids? Voor 
vintage babykleding hoef je niet ver te reizen. De 
gemiddelde snelloper is binnen vijf minuten van 
A naar B.  Achtung! Baby is een tweedehands 
kinderwinkel voor merkkleding. Hoe ze op het 
idee zijn gekomen? Kinderen groieen al kool. 
En in de tijd dat jij met je ogen knippert, passen 
ze een outfit niet meer. Zonde om die na afloop 

te laten verstoffen achterin de kast. Daarom 
zamelen Haagse ouders kindermerkkleding in 
bij Maryke en Ginny. Waar het een plekje krijgt in 
hun kleurrijke winkel. En ook leuk: naast twee-
dehands items verkopen zij ook handgemaakte 
speelgoed en accessoires.

13:00 - Begint je maag al te rammelen? Het is 
inmiddels lunchtijd. Voor een guilty pleasure kun 
je terecht bij de Turkse bakker om de hoek.  Bij 
Bakkerij Maxima zijn alle ingrediënten vers, de 
zaak is brandschoon en - ook niet geheel onbe-
langrijk- het ligt binnen een handomdraai voor 
je neus. De keuze is reuze: zoete lekkernijen als 
baklava tot broodjes kebab. Met extra veel knof-
looksaus alsjeblieft. Iets verderop in de straat 
is er nog een baklava-kenner: Hummus. Een 
uitstekende plek voor een uitgebreide lunch. Met 
hun Midden-Oosterse keuken overtuigen ze je 
om nooit meer hummus uit een bakje te kopen. 
Ze serveren hier smaakcombinaties die je niet 
zo vaak tegenkomt. Gefrituurde bloemkool met 
granaatappelpitten en een gegrilde aubergine die 
smelt op je tong. Beide perfect take away-mate-
riaal. Om bijvoorbeeld op te eten bij de volgende 
stop. In de Tasmanstraat - sla rechtsaf bij John 
and Junes - bevindt zich de Zeeheldentuin. Voor 
en door Hagenezen opgezet. De ultieme plek om 
even te ontsnappen aan de drukte. En met je bol 
in de zon te zitten. Fijn, dat die plek zo toeganke-
lijk is. En met een beetje geluk, kun je al lopend 
naar de uitgang een verse aardbei plukken.

14:00 uur - Voldaan en wel kunnen we verder 
naar de volgende zaak. Yogisha is een sport-
winkel voor - de naam zegt het al - yoga. Waar 
het ervaren personeel je kunt helpen bij een 
perfecte outfit voor alle Yin of Yang-momenten. 
Op de hoek van Laan van Meerdervoort kun je 
trouwens meteen terecht voor zo'n sport- of me-
ditatiesessie. Balanzs geeft les in alle soorten 
yoga die je kunt bedenken. Van Sunday Evening 
sessies tot een Hot Yoga les waar de ruimte 38 
graden wordt. Probeer het eens!

16:00 uur - Over tot de orde van de dag. Iets dat 
wekelijks moet gebeuren. Of dagelijks. Bood-
schappen kopen. Supermarkt Mikros bewijst dat 
bijna alles wat je dagelijks nodig hebt lokaal te 
vinden is. In een lokale supermarkt met lokale 

producten. Voor de deur staat een bord met het 
loksignaal: 'Local beers' al op je te wachten. Dat 
is het teken: het zit wel goed hier. Het bord is 
omringt met groene rakkers: kruiden- en exoti-
sche planten. Je vraagt jezelf af: heb ik er nog 
wel een nodig? Misschien eerst de winkel in. Het 
is zo'n supermarkt waar je alles kunt vinden. 
Vers 'Lekker Brood', kruidige olijven en ook alle 
doordeweekse benodigheden.  Eigenaar Fatih 
en zijn familie breiden het assortiment steeds 
verder uit. Een goed voorbeeld van support your 
locals. Is je opzoek bent naar iets wat niet-zo-ty-
pisch-Haags is, dan hoef je enkel over te steken. 
Kelly's Expat Shopping is een Engels Ameri-
kaanse winkel. Je kunt hier alle ingrediënten 
voor een fully roast dinner scoren of je verbazen 
over het Amerikaanse snoepgoed. Hier rondneu-
zen is al een activiteit op zich.

18:00 uur - Is het al etenstijd? Gelukkig kun je 
blijven waar je bent. De Piet Heinstraat en de 
Prins Hendrikstraat is een walhalla voor take 
away. Neem de Vegetarische Toko, waar Max 
en zijn moeder Ina je laten zien dat plantaardig 
eten net zo goed smaakt als de real deal. Of de 
Sushimeisjes: verse sushi in een traditioneel of 
hedendaags jasje. Lekker om op het Prins Hen-
drikplein te eten of om te bewaren voor thuis.

19:30 uur - De dag is voldaan. Maar wil je nog 
een beetje cultuur meepikken? Dan kun je 
nog een bezoek nemen aan Goedman Lijsten-
markers. Of naar binnen gluren. Een team van 
enthousiaste medewerkers steken hun hart en 
ziel in het maken van perfecte houten lijsten 
voor jouw kiekje of kunststuk. En de materialen 
die ze daarvoor gebruiken is van Nederlandse en 
duurzame bodem. Je krijgt meteen zin om van 
je huis een museum te maken. Naast hun eigen 
werk geven ze ook ruimte aan artiesten, om een 
mini expositie in de winkel te houden. Wat je nu 
op de muur ziet hangen? Het werk van Kathryn 
Ann Jankowski

Enfin. De dag is voorbij. Maar je kunt nog langer 
blijven als je wil. Nog even de kroeg in of slapen 
in een van de hotels? Struinend, sprintend of in 
een chill slakkengangetje... It's up to you! 

Meer van dit? Bezoek denhaagtogo.com

Onbijt bij Plenty

Kelly's Expat Shopping

Expo bij Goedman Lijsten

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



 

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

HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

•  3 kamer parterre (70m²) 
met een zonnige achtertuin 
op het zuid-oosten

•   Moderne keuken met fraai 
bamboe houten blad (2018)

•  Nieuw aangelegde tuin 
met grote berging (2020)

•  Recent vernieuwe elektrische 
installatie

•  Valkenbos

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

BUIJS BALLOTSTRAAT 50, 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

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
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put dekselsIN-ZICHT/
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

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

Miryam en Rawan
TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Vertel eens wat over jullie familie?
Miryam: “Ik heb mijn ouders, twee grotere 
broers, mijn hamster Xika en twee lieve 
oma’s die vlakbij wonen, maar die ik nu door 
corona niet mag opzoeken”.

Rawan: “Ik heb ook ouders, één oudere en 
twee jongere broers, en één zusje dat net 
geopereerd is aan haar heupen. Ik heb ook 
een oma en een oom in Irak.
Soms bellen we met elkaar. Ik mis ze alle-
bei. Als ik een foto van ze zie wil ik naar hen 
toe, maar dat kan niet. Nu kan het weer niet 
door corona…

Hoe gaat het nu op school?
Miryam vindt dat ze het goed doet in groep 
4 van de Max Velthuisschool. Ze heeft een 
paar vriendinnen, Kaoutar is haar beste 
vriendin, die ze nu niet ziet want de school 
is dicht. Het leukste vindt ze rekenen met 
keersommen en spelling. Nu ‘snappen’ ze 
school op de laptop, maar ze zou liever met 
hen willen buitenspelen.

Rawan zit in de 1e klas van het Johan de 
Wittcollege en doet een ander programma 
met de laptop die ze, na veel bellen, van 
school te leen heeft gekregen. Daarvoor 
deed ze alles met de telefoon, maar school-
werk en groepsgesprekken met de juf en 
vier kinderen zijn veel beter te doen met een 

laptop. Het lijkt dan net alsof je echt op 
school zit. 

Ze heeft hard moeten werken om weer in de 
hogere groep te komen, maar het is gelukt: 
nu zit ze weer bij Fani, haar beste vriendin!

Doen jullie nog aan sport in deze 
tijd?
Miryam zwemt, turnt en doet aan thaibok-
sen. Alles was gestopt door corona, maar 
vanaf 15 juni mogen ze weer. Haar vader 
loopt soms hard bij het Zandkasteel en dan 
gaat ze mee fietsen of op haar skeelers, dat 
heeft ze geleerd van Rawan. Van haar moe-
der mag ze zelfs op skeelers haar huiswerk 
doen, dat gaat best goed, maar af en toe 
heeft ze ruzie met haar broer want die vindt 
het irritant! 

Rawan doet aan voetbal en tennis. Via 
school zijn dat aparte lessen met schoenen 
erbij die ze later mag houden. Deze corona-
tijd vindt ze wel een beetje moeilijk, maar ze 
spelen in huis veel verstoppertje of tikkertje 
met elkaar of doen computerspelletjes op de 
iPad. Ze houdt ook van lezen, vooral de 
Mutsboeken, maar die zijn ook een beetje 
moeilijk…

Ze zegt tot slot: “Het is leuk om in de krant te 
komen. Ik wil beroemd worden!”

Marokkaanse Miryam van 9 jaar en Irakese Rawan van net 13 jaar kwa-
men elkaar anderhalf jaar geleden tegen op het Jenny Plantsoen. Ze 
wonen allebei in dezelfde flat en de vader van Miryam vroeg aan Rawan 
of ze met zijn dochter wilde spelen. Het zijn vriendinnen geworden, ook 
al konden ze elkaar in het begin niet verstaan. Nu vinden ze het leuk om 
samen Kind van de Wijk te zijn en vanwege corona - uit elkaar - op een 
bankje te zitten praten.



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>

In de wijk worden maaltijden bezorgd bij mensen, die op hun gezondheid moeten letten 
en weinig financiële armslag hebben. Dit vanwege de coronaepidemie. We willen de 
maaltijden zo lang mogelijk blijven bezorgen, zo lang de coronacrisis duurt. U kunt 
helpen door een donatie te doen.

De maaltijden worden door vrijwilligers gekookt en door andere vrijwilligers bij de 
mensen bezorgd. De maaltijden zijn voor de deelnemers gratis. Maar de ingrediënten 

kosten wel geld en de energiekosten lopen ook door. Daarom zou het fijn zijn als u wilt 
helpen om de maaltijdenbrigade voort te blijven zetten.

Dat kan door een financiële bijdrage te storten op:
NL33 RABO 0352705914 ten name van Xtra Participatie Keuken.  
Gaarne vermelding: maaltijden.
Zo helpt u ons mee elkaar te helpen? Samen helpen we elkaar door de coronacrisis!

Vanuit het wijkcentrum op de Elandstraat werkt het School-
maatschappelijk Werk (SMW) van Xtra+. Het SMW is werk-
zaam op alle 166 basisscholen in de stad Den Haag. Alle 
schoolmaatschappelijk werkers zijn in de eerste plaats 
werkzaam op de scholen wanneer ze hulp verlenen aan 
kinderen en ouders. Maar voor veel schriftelijk werk maken 
de SMW’er gebruik van de mogelijkheid om dit in het wijk-
centrum te doen. Nu, midden in de Coronacrisis heeft het 
wijkcentrum een bijzonder doel gekregen. Naar aanleiding 
van de uitzending van het NOS jeugdjournaal op dinsdag 31 
maart jl. Is het SMW gestart om het contact te herstellen 
tussen kinderen en hun basisscholen die het contact met 
deze kinderen waren kwijtgeraakt sinds de start van de 
crisis. Sinds de maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn de basis-
scholen gesloten. Alle scholen geven de kinderen nu les op 
afstand. Middels de verschillende kanalen in de sociale 
media, met behulp van laptops en mobiele telefoons. Voor 
veel kinderen is deze wijze van onderwijs niet passend. In 
deze gevallen lukt het de scholen b.v. niet om op afstand het 
contact te leggen met deze kinderen en hun gezinnen. Dat 
was ook de oproep in het jeugdjournaal van 31 maart: de 
behoefte om het contact met de leerlingen te herstellen 
waarmee de basisschool geen contact kon krijgen. 

Ik sprak vandaag met Willem Heemskerk, teammanager 
van het SMW+ in Den Haag. Hij stuurt een groot team van 
63 maatschappelijk werkers aan die op alle 166 Haagse 
basisscholen werken. 

Ik zag vorige week diverse SMW’ers op de fiets de wijk 
ingaan, wat deden zij? 
Mijn collega’s en ik zijn op huisbezoek gegaan bij kinderen 
die door hun basisschool bij ons als SMW waren opgegeven 
omdat de school geen contact kon krijgen met deze kinde-
ren en hun ouders. Dat contact is heel belangrijk omdat de 
scholen graag het onderwijs aan deze kinderen door willen 
laten gaan ondanks de Corona crisis zodat deze kinderen 
geen grote leer achterstand opbouwen. Met alle opgegeven 
kinderen was er geen contact mogelijk of was het contact 
sinds 2 weken verbroken. We hebben in 1 week tot nu toe 
26 kinderen thuis opgezocht waarvan bij 23 kinderen het 
contact met school is hersteld. 7 kinderen zijn per direct 
opgevangen op school. Nog veel meer huisbezoeken staan 
gepland.

Ik las dat er 500 kinderen van de radar zijn verdwenen, is 
dat zo? 
In de media circuleert ook het getal 400 kinderen voor de 
stad Den Haag. Ik laat dit getal maar even los en zou niet 
willen zeggen dat deze kinderen (hoeveel het precies ook 
mogen zijn) verdwenen zijn. Onze ervaringen die wij heb-
ben opgedaan in de huisbezoeken door de hele stad zijn 
dat er verschillende oorzaken zijn waarom de scholen op 
afstand (via sociale media of telefoon) geen contact kun-
nen krijgen met deze kinderen. In de eerste plaats is er de 
taalbarrière bij de ouders. Vrijwel alle ouders die wij 
gesproken hebben spreken geen of zeer gebrekkig Neder-
lands. Veel kinderen zijn nog te jong om te vertalen voor 
hun ouders. Dus worden brieven niet gelezen en veel 
ouders die een onbekend 06 nummer zien verschijnen op 
het scherm van hun mobiel, nemen de telefoon niet op. 
Veel scholen bellen met een anoniem nummer en dat 
schrikt ouders af die geen Nederlands spreken. Een twee-
de reden is armoede. Veel gezinnen hebben simpelweg 
het geld niet om de nodige ict middelen aan te schaffen 
voor onderwijs op afstand. Zelfs geld voor een tele-
foonkaart is er soms niet. Daarnaast is er voor deze kinde-
ren in de woningen waarin zij wonen geen geschikte plek 
om met schoolactiviteiten bezig te zijn. Het betreffen veel 
woningen met achterstallig onderhoud, onder verhuur, 
kleine kamers, veel huisgenoten, geen dag structuur, geen 
onderwijsondersteunende mogelijkheden van ouders 
omdat die de taal niet machtig zijn enz. 

En dan? 
Als wij de kinderen en de ouders thuis aantreffen laten wij 
de ouders en/of de leerling (afhankelijk van de leeftijd) 
direct bellen met de leerkracht van de school. Dat werkt 
het best. Er is dan direct contact er kunnen meteen afspra-
ken worden gemaakt over hoe nu verder. Soms is de con-
clusie dat het beter is voor de betreffende leerling dat er 
opvang geregeld gaat worden op school. Dat heeft te 
maken met wat voor situatie wij thuis aantreffen. Als het 
in het kader van de veiligheid en /of het welbevinden van 
het kind beter is dat zij/hij op school wordt opgevangen, 
bespreken we dat met school en ouders. De school neemt 
dan de vervolgacties op zich. 

Hoe worden ze begeleid?
De kinderen van de basschool krijgen nu onderwijs op 
afstand. Veel scholen gebruiken b.v. het lesprogramma 
SNAPPET. Leerkrachten bellen in bij ouders/kinderen op 

een vast tijdstip. Via het videokanaal geven de leerkrachten 
dan instructies aan de kinderen en worden er afspraken 
gemaakt over de taken waar kinderen aan moeten werken. 
Je moet als leerling dan wel de beschikking hebben over 
een laptop of tablet. Andere scholen geven weer instructies 
via de telefoon. Andere mediakanalen zijn: Microsoft 
Teams, ZOOM en videobellen via Whatsapp. 

En als de thuissituatie zo slecht is dat onderwijs op afstand 
bij deze kinderen niet mogelijk is? 
In zo’n geval gaan we in gesprek met ouders en de school 
waarbij we adviseren om deze kinderen naar school te 
laten komen om daar verder onderwijs te krijgen. Dat is 
altijd in onderling overleg. Als ouders echt niet willen uit 
angst voor het coronavirus, blijven de kinderen thuis. Tenzij 
de veiligheid en/of het welbevinden van het kind een te 
groot risico loopt. Dan hebben we altijd overleg met Veilig 
Thuis om een gezamenlijke afweging te maken van het 
risico en vandaar uit in gezamenlijk overleg de beslissing te 
nemen wat het beste is voor de betreffende leerling. 

Waar is die 5 % die niet op te sporen is? 
Goede vraag. In de meeste gevallen betreffen het kinderen 
uit gezinnen die uit Oost-Europa komen. Met name Bulga-
rije en Hongarije. We vermoeden dat in de meeste gevallen 
deze gezinnen zijn teruggekeerd naar land van herkomst. 
Wellicht uit angst voor het coronavirus of om andere rede-
nen. Wij vragen altijd eerst goed uit bij de buren. Wanneer 
zijn de kinderen en/of ouders voor het laatst gezien. Weten 
de buren wellicht waar het gezin naar toe is gegaan etc. 
Daarnaast adviseren wij de scholen om aan de wijkagent te 
vragen of hij/zij ook 's avonds of in het weekend ook een 
keer langs wil gaan om vast te stellen wie er op het betref-
fende adres wonen. Vaak is er sprake van onderhuur en 
wisselen de bewoners met regelmaat op een adres. 

Wat kunnen ouders, familie, buren doen als zij signaleren 
dat het niet goed gaat met hun of andere kinderen? 
Als je als gezin vragen hebt rondom het coronavirus, kun 
je altijd contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Daar zit ook het consultatiebureau. Het dichtstbij 
zijnde CJG vind je via de website van het CJG in Den Haag. 
Veder kun je ook contact leggen met o.a. het opvoedsteun-
punt, de GGD, de servicepleinen, en natuurlijk je eigen 
huisarts.

Jan den Boer 

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK IN DE HELDENHOEK TIJDENS DE CORONA CRISIS. 

Hulp voor de maaltijden brigade




