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Zeehelden winnen

duurzaamheidsprijs
De Duurzame Zeehelden hebben met een project voor
schone energie de Energie uit de Wijk Challenge gewonnen.
Met het winnen van deze prijs krijgen ze 66.000 euro van
de gemeente om hun project uit te voeren.
Hermann Buss van de Duurzame Zeehelden reageert
enthousiast. "Een complete verrassing was het niet meer,
omdat we al eerder genomineerd waren. Maar als ineens
wordt aangebeld en de gemeente staat voor de deur met
bloemen en een cheque van 66.000 euro, is dat geweldig,
natuurlijk."

Drietrapsraket
Het plan van Buss en zijn team is om groene energie ook
voor mensen met weinig eigen mogelijkheden of een
kleine beurs bereikbaar te maken. "We willen coöperaties
oprichten waar mensen voor een klein bedrag mee kunnen
doen aan een duurzaamheidproject." Een coöperatie is
een vereniging waarin mensen met elkaar samenwerken
om schaalvoordelen te behalen. Als iedereen een klein
bedrag inlegt, kan men samen een flink bedrag investeren.
Bij elkaar gaat het om drie verschillende projecten. Het
eerste project van deze zogeheten drietrapsraket is om

zonnepanelen op een deel van parkeergarage De Zeeheld
te leggen. "Mensen hier in de wijk hebben niet altijd de
gelegenheid om zelf zonnepanelen op het dak te plaatsen.
Soms is het dak te klein of de ligging niet goed. Ook kunnen
mensen die een woning huren geen zonnepanelen kwijt.
Maar met zijn allen kunnen we wel zonnepanelen kopen
en bovenop parkeergarage De Zeeheld leggen. Die is er
geschikt voor en we werken daarbij intensief samen met de
buren in het hofje ernaast." De zonnepanelen zouden ten
koste gaan van zo'n twintig parkeerplaatsen op de bovenste
parkeerlaag van de garage.
Het tweede project is het plan om elektrische auto's
en fietsen te gaan delen. "Een groep van zo'n twintig
huishoudens deelt dan vier elektrische auto's. Zo kan
je voor een schappelijk bedrag elektrisch rijden. In het
Regentessekwartier hebben ze dit al gedaan en zij helpen
ons hiermee. We hopen dat we meerdere van dergelijke
groepen kunnen vormen."
De derde en laatste trap van de raket gaat over het
vergroenen van de parkeergarage en de Prins Hendrikstraat.
Om te beginnen wordt de gevel van de parkeergarage

aangekleed met planten. "De Zeeheldengarage moet
zo iconisch worden dat mensen gelijk snappen: dit is ons
startpunt voor het vergroenen van de wijk. Daar moet
je je ook kunnen aanmelden als je mee wilt doen aan
één van de coöperaties. Het moet zich vandaar als een
olievlek uitbreiden. De ondernemers in de straat zijn al erg
enthousiast over dit idee en willen het groen misschien
doortrekken in de hele straat."

Enthousiaste wethouder
Volgens de jury onder leiding van Helga van Leur viel het
project vooral op door de combinatie van energieopwekking,
schone mobiliteit en vergroening. Daarbij noemt de jury
ook het draagvlak in de buurt en de haalbaarheid van het
plan als belangrijke redenen voor het winnen van de prijs.
Wethouder Liesbeth van Tongeren organiseerde de Energie
uit de Wijk Challenge en is enthousiast over het plan van
de Zeehelden. "Dat buren van allerlei achtergronden zo
samenwerken vind ik enorm inspirerend. Deelauto’s in de
drukke stad zijn een perfecte oplossing; je hebt beschikking
over een auto wanneer je het nodig hebt en er staan minder
auto’s langdurig stil in de stad. Er is natuurlijk nog een
aantal ingewikkelde hobbels te nemen, dus daar moeten we
samen goed naar kijken, maar ik verwacht de groene gevel
vrij snel te zien. "
Naast de Duurzame Zeehelden zijn nog zes andere
initiatieven in Den Haag beloond met een cheque van de
Energie uit de Wijk Challenge. De challenge werd voor het
tweede jaar georganiseerd. Wethouder Van Tongeren wil
daarmee bewoners uitdagen zelf met ideeën te komen om
over te stappen naar groene energie. "De eerste editie, dat
was dus vorig jaar, vond ik superspannend. Komen bewoners
wel met goede ideeën, lukt het de jury om goede keuzes
te maken en lukt het deelnemers om binnen 12 maanden
concrete resultaten te krijgen, resultaten die je kunt zien
en aanraken? Die zorg had ik natuurlijk niet hoeven hebben
met onze actieve inwoners van Den Haag."
Wil je zelf meedoen met de Duurzame Zeehelden of je
inschrijven voor een coöperatie, stuur dan een e-mail aan
duurzamezeehelden@gmail.com.

KERNTEAM DUURZAME ZEEHELDEN MET RECHTS HERMANN BUSS

TEKST REINOUT BARTH FOTO DUURZAME ZEEHELDEN
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Verkeerswethouder Robert van Asten heeft onlangs een brief
verzonden aan de Commissie Leefomgeving van de
gemeenteraad. In deze brief heeft hij het parkeerregime voor
De Zeeheld vastgelegd en beschrijft hij hoe de garage
gebruikt gaat worden, voor wie zij bestemd is en wat de
tarieven zullen worden.

manier om de parkeerdruk te verlagen voor de huidige
bewoners met een parkeervergunning. Er verdwijnen
immers bijna honderd plekken en de parkeerdruk is nu al ver
boven de gemeentelijke norm. Dit betekent dat het voor de
huidige bewoners nog moeilijker wordt om een parkeerplek
te vinden, honderd plekken minder is echt substantieel veel.

Parkeergarage De Zeeheld zal als stallingsgarage gebruikt
gaan worden. Dit betekent dat er parkeerplekken aan vaste
gebruikers worden verhuurd en er niet per uur geparkeerd
kan worden. Hiervoor kunnen allereerst bewoners en
ondernemers uit de Zoutmanstraat en de hotels in de
omgeving een abonnement aanvragen. Daarna kunnen
overige bewoners van het ZeeheldenKwartier een
abonnement aanschaffen. Als er dan nog plaatsen
overblijven kunnen ook belangstellenden die niet in deze
wijk wonen een abonnement verkrijgen. Een abonnement
kost € 41,27 per maand voor inwoners van Den Haag, dit is
gelijk aan de andere gemeentelijke stallingsgarages. De
gemeente verwacht dat de garage eind januari geopend kan
worden.

Door de keuze van de gemeenteraad voor de nieuwe brede
lagevloertram verdwijnen zo’n honderd parkeerplaatsen in
de Zoutmanstraat en op de Laan van Meerdervoort. De
gemeente heeft de parkeergarage aangekocht als
compensatie voor dit verlies. Maar door de plekken apart te
verhuren, wordt de parkeerdruk dus niet verlaagd voor de
huidige parkeerders. De Bewonersorganisatie
ZeeheldenKwartier De Groene Eland eist namens de
bewoners al jaren dat de bewoners met hun huidige
parkeervergunning (van € 64,20 per jaar) in De Zeeheld
kunnen parkeren. Dit is vanaf de start van de gesprekken
duidelijk besproken en was een voorwaarde voor het
verwijderen van de 100 parkeerplaatsen. De gemeente lijkt
in deze gebleken een zeer onbetrouwbare gesprekspartner
te zijn.

Met dit voorgenomen besluit gaat de gemeente dwars tegen
de wens van bewoners en ondernemers in onze wijk in. De
herhaaldelijk geuite eis was immers dat de huidige
parkeervergunning die wijkbewoners hebben om op straat
te kunnen parkeren, hier ook geldig zou zijn. Dit is de enige

De Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland
is hier boos over en zal dit voorgenomen besluit, dat leidt tot
een prijsverhoging met een factor 7.7, dan ook te vuur en te
zwaard bestrijden.
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KIZZY WEBER
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TELEFOON
NUMMERS
DE GROENE ELAND

070 356 0410

POLITIEBUREAU JAN HENDRIKSTRAAT 0900 8844
HANDHAVING/INSPECTIE

14070

STADSBEHEER INFO

14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK

070 366 0808

BUURTBEHEERBEDRIJF BBOZ

070 361 5990

SOCIALE RAADSLIEDEN

070 353 7500

HAAGSE WETSWINKEL

070 353 7844

JURIDISCH LOKET

0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

070 346 97 17

DOKTERSNACHTDIENST

070 346 9669

OUDERENWERK CENTRUM

070 205 2270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN

070 375 1300

MAALTIJDEN HELDENHOEK

070 205 2270

MAATSCHAPPELIJK WERK

070 205 2000

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

2

SERVICEPUNT XL

070 205 22 90

BURENHULP

070 205 26 00

BEGELEIDEN & RIJDEN

070 205 27 00

Werken in en om de wijk

Ook in deze editie van het ZeeheldenNieuws besteden we weer aandacht aan enkele werkzaamheden die de gemeente in de
openbare ruimte in en om onze wijk verricht en gaat verrichten. Deze keer de kademuur van de Prinsessewal en de Hemsterhuisbrug.
Kademuur Prinsessewal
De kademuur aan de Prinsessewal is in slechte conditie. Om verzakking te voorkomen,
versterkt de gemeente de fundering van de kademuur. Na het opknappen kan de kademuur
weer 100 jaar mee. Op basis van een studie heeft de gemeente besloten deze kademuur met
behulp van groutpalen te versterken. Met deze manier van werken kunnen alle bomen op de
Prinsessewal blijven staan. De versterking van de kade zal worden uitgevoerd vanaf de
Elandstraat tot aan de Veenkade, tegenover de Toussaintkade. Dat is een lengte van 277
meter. Hierbij zullen ook de deksloven worden vervangen, het metselwerk deels verwijderd
en na het aanbrengen van groutpalen worden hersteld inclusief het aanbrengen van grijpstenen. Een grijpsteen is een antiverdrinkings-richel en een deksloof is een horizontale balk als afdekking van de verticale kadewand.
Het werk is in oktober begonnen en gaat tot juni 2021 duren. Gedurende deze tijd kan er langs deze kant van de Prinsessewal niet
geparkeerd worden. Het fietspad en de stoep langs het water zijn dicht tijdens de hele periode dat er gewerkt wordt.
Overigens is de Prinsessewal vernoemd naar prinses Louise de Coligny, de echtgenoot van Willem van Oranje. Hun zoon Frederik
Hendrik liet de Paleistuin, toen nog Princessetuin, aan het begin van de zeventiende eeuw aanleggen voor zijn moeder.
Hemsterhuisbrug
In combinatie met de werkzaamheden aan de
kademuur van de Noordwal wordt de
Hemsterhuisbrug gerenoveerd. De Hemster
huisbrug is een gietijzeren brug uit 1885. De
brug verbindt de Veenkade en de Noordwal.
Vroeger kon de brug worden opengedraaid,
maar door verzakking ging de brug klemmen.
In de jaren 80 is de brug daarom vastgezet. Met name Peter Drijver, bewoner van
Kortenbos, en een aantal maatschappelijke organisaties willen heel graag dat de
Hemsterhuisbrug weer draaibaar wordt. De gemeente onderzocht de mogelijkheden. De
uitkomst is dat de Hemsterhuisbrug weer draaibaar wordt met behoud van de huidige
uitstraling.
Er is bij de renovatie gekozen voor een oplossing die lang meegaat. De fundering van de
Hemsterhuisbrug wordt vervangen. De brug wordt niet verhoogd en boven de waterlijn
verandert het uiterlijk van de brug niet. Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te
beperken worden de werkzaamheden aan de Noordwal en de Hemsterhuisbrug
gecombineerd. De vervanging van de brugfundering start in 2021. Dit najaar volgt meer
informatie over de planning van de werkzaamheden.
TEKST LAURENS SCHRIJNEN FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

NIEUWE STATUTEN
VOOR DE STICHTING
BEWONERSORGANISATIE
ZEEHELDENKWARTIER
In de vorige editie van het
ZeeheldenNieuws heeft u
kunnen lezen dat het bestuur
van de bewonersorganisatie de
mogelijkheden voor aanpassingen
van de statuten van onze
stichting gaat verkennen. Wij
willen graag dat de bewoners
van het ZeeheldenKwartier met
ons meedenken. De belangrijkste
wijziging is dat er bij het aanstellen
van nieuwe bestuursleden
verkiezingen zullen plaatsvinden.
U kunt een voorstel voor de nieuwe
statuten inzien of opvragen bij ons
secretariaat. Reacties verkrijgen we
graag uiterlijk 9 december via e-mail:
secretariaat@groene-eland.nl
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ZEEHELDEN WIN SUSTAINABILITY AWARD
THE
DUURZAME
ZEEHELDEN
(“SUSTAINABLE SEA HEROES”)
WON THE ENERGIE UIT DE WIJK
(“DISTRICT ENERGY”) CHALLENGE
WITH A CLEAN ENERGY PROJECT.
WINNING THIS AWARD MEANS THAT
THE MUNICIPALITY GRANTS THEM
€ 66,000 TO IMPLEMENT THEIR
PROJECT.
Hermann Buss of the Duurzame Zeehelden
reacts enthusiastically. "It did not come
as a complete surprise, because we had
already been nominated. But when there is
a sudden knock on the door and the municipality is on your doorstep with flowers and
a cheque worth € 66,000, then that is, of
course, wonderful."

Three-stage rocket
The plan of Buss and his team is to also
make green energy accessible to people
of little personal means or with a small
budget. "We want to set up cooperatives
where people can join a sustainability project for a small amount." A cooperative is
an association where people cooperate to
gain scale advantages. If everyone contributes a small amount then together a
considerable amount can be invested.
Combined it is about three different projects. The first project of this so-called
three-stage rocket is to instal solar panels
on a part of the De Zeeheld car park. "People in the district do not always have the
opportunity of installing solar panels on
the roof. Sometimes, the roof is too small

or the positioning is not good. And people
who let a house cannot instal solar panels.
But together we can buy solar panels and
have them installed on the roof of the De
Zeeheld car park. It is suitable for it and
in this respect we cooperate intensively
with the people living in the neighbouring
courtyard." The solar panels would be at
the expense of about twenty parking bays
at the top layer of the car park.
The second project is the plan to start
sharing electric cars and bicycles. "A group
of about twenty households would then be
sharing four electric cars. This makes it
possible to drive electrically at a reasonable amount. In the Regentessekwartier
they have already done this and they are
helping us with it. We hope that we can create several groups like this."
The third and final stage of the rocket
regards the greening of the car park and
the Prins Hendrikstraat. To begin with, the
façade of the car park is decorated with
plants. "The De Zeeheld car park should
become so iconic that people immediately get it: this is our starting point for the
greening of the district. It should also be
possible to register there if you want to
join one of the cooperatives. From there it
should spread like an oil spill. The entrepreneurs in the street are already quite
enthusiastic about this idea and are thinking of continuing the green throughout the
street."

Enthusiastic Alderman
According to the jury, chaired by Helga van
Leur, the project mostly stood out because
of the combination of energy genera-

TEXT REINOUT BARTH

tion, clean mobility, and greening. In this
respect the jury also mentioned the support within the district and the feasibility
of the plan as important reasons for winning the award.
Alderman Liesbeth van Tongeren organised the Energie uit de Wijk Challenge
and is enthusiastic about the plan of the
Zeehelden. "It is very inspiring to me that
neighbours of divergent backgrounds work
together like this. Shared cars in the busy
city are a perfect solution; you can dispose
of a car when you need one and there are
fewer stationary cars in the city. Of course,
there are a number of complicated obstacles to overcome, but I expect to see the
green façade very soon. "
In addition to the Duurzame Zeehelden,
six other initiatives in The Hague were
also awarded a cheque of the Energie uit
de Wijk Challenge. The challenge had been
organised for the second year. Alderman
Van Tongeren intends to challenge residents to present ideas for switching to
green energy. "I thought that the first
edition, so that was last year, was really
exciting. Will residents present good ideas,
will the jury be able to make good choices,
and will the participants be able to realise
specific results within 12 months, results
that can be seen and touched? Of course,
my concerns were unnecessary with our
active residents of The Hague."
Do you want to join the Duurzame Zeehelden or do you want to register for
a cooperative? Then send an email to
duurzamezeehelden@gmail.com.

"ZEEHELDEN MÊLÉE" DE VOLGENDE BIJDRAGEN ZIJN SOORTGELIJK, SAMEN VORMEN ZE EEN SERIE. ILLUSTRATIE LULA VALLETTA
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PARKEERDRUK ZEEHELDENKWARTIER
TOEGENOMEN TOT ‘ZEER HOOG’
‘parkeerprobleem’ kregen, werd
geïnvesteerd in meer parkeer
plaatsen voor de bewoners, maar het
college wil nu andere keuzes maken.
Volgens Van Asten is er ook behoefte aan “een groene inrichting en/of
speelruimte, het creëren van fietsparkeerplaatsen of het plaatsen van
ondergrondse restafvalcontainers
(ORAC’s)”. Uit een eerder onderzoek
van de gemeente bleek dat bewoners van het ZeeheldenKwartier ook
graag ruimte maken voor parkeer
vakterrassen.

DE PARKEERDRUK IN HET ZEEHELDENKWARTIER
IS IN 2019 TOEGENOMEN TOT BOVEN DE 90%,
WAT ALS ‘ZEER HOOG’ WORDT BESCHOUWD.
VERANTWOORDELIJK WETHOUDER ROBERT VAN
ASTEN (D66) WIL PARKEERGARAGE DE ZEEHELD
INZETTEN OM DE PARKEERDRUK TE VERLICHTEN.
Op plekken waar de parkeerdruk zo hoog is, spreekt
Van Asten over “buurten met een parkeerprobleem”.
In de wijken van Den Haag die in 2016 het stempel

De komende jaren zullen er in
het ZeeheldenKwartier tientallen
parkeerplaatsen langs de straat verdwijnen. Zo ligt er het plan om de parkeerplaatsen in de
Zoutmanstraat op te heffen om meer ruimte voor tram,
fiets en voetganger te maken, is er het besluit om voor een
nieuw fietspad negentien parkeerplaatsen op te heffen
langs de Scheveningseweg en verdwijnen er parkeerplaatsen om ook in het deel van de wijk tussen Zoutmanstraat
en Anna Paulownastraat ORAC’s in te graven. Mogelijk
verdwijnen daarnaast nog zo’n twintig parkeerplekken
langs de Elandstraat en het Vondelplein om ruimte te
maken voor de fiets.

Parkeergarage de Zeeheld
Ter compensatie krijgt de wijk er 135 parkeerplaatsen
bij in parkeergarage De Zeeheld in de Prins Hendrikstraat. De garage zal dienst doen als stallingsgarage
en de parkeerplaatsen zullen voor een vast tarief per
maand worden verhuurd. Daarbij zijn de plekken in principe voor bewoners van het ZeeheldenKwartier. Pas als
er plekken overblijven, mogen mensen buiten de wijk
een plek aanvragen. Bewoners en ondernemers in de
Zoutmanstraat krijgen voorrang bij het huren van een
plek, omdat in hun straat alle parkeerplaatsen gaan
verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe, bredere
tram. Ook de parkeerplekken aan het Prins Hendrikplein
zijn voor bewoners overdag niet te gebruiken, omdat op
het plein ook de winkelstraatregeling gaat gelden. Dat
betekent dat tijdens winkeltijden de bewonersvergunning
niet geldig is.
De gemeente zal het standaardtarief voor de parkeerplaatsen vragen, zoals dat ook in stallinggarages elders in
de stad geldt. Dat betekent voor inwoners van Den Haag
41,27 euro per maand per parkeerplaats. Om de druk
verder te verlichten onderzoekt Van Asten verder nog of
hij ook de tarieven van de ondergrondse parkeergarage
onder de Veenkade kan verlagen. Op dit moment zijn daar
50 plekken niet verhuurd.

Risico op funderingsproblemen in ZeeheldenKwartier
Het is onduidelijk hoe goed het computermodel onze wijk in kaart heeft. Na de eerste
publicatie ervan in oktober, zijn uit het hele land verzoeken om correcties gemeld. Het
kenniscentrum heeft daarop het computermodel teruggetrokken met de belofte
verbeteringen aan te brengen. Dat neemt niet weg dat eventuele schade aan de fundering
bepaald geen pretje is. Voor het herstel moet vaak de benedenverdieping open worden
gemaakt om de fundering te verstevigen. De kosten lopen in de tienduizenden euro's en
de huiseigenaar draait zelf voor die kosten op.
Droogte is aandachtspunt
De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwaterpeil in Den Haag. Een woordvoerder
van de gemeente kan de conclusies van het kenniscentrum niet bevestigen. "Droogte is
voor Den Haag wel een aandachtspunt, maar er zijn vrij veel slootjes van waaruit water
weer de bodem kan infiltreren. Aangezien de watervoorziening van die slootjes
gegarandeerd is, valt de grondwaterstanddaling reuze mee. Bovendien wordt het klimaat
volgens de gemeente juist natter. "Grondwaterstanden neigen in Den Haag eerder tot
stijgen. Tot de jaren '90 door het wegvallen van kleine (bedrijfsmatige) grondwater
onttrekkingen en daarna door het langzaam natter worden van ons klimaat."
GEBIEDEN WAAR IN DROGE JAREN PROBLEMEN KUNNEN OPTREDEN – KLIMAATATLAS

DE OUDE HUIZEN IN HET ZEEHELDENKWARTIER LOPEN MOGELIJK EEN
VERHOOGD RISICO OP PROBLEMEN MET DE FUNDERING. DAT STELT HET
KENNISCENTRUM AANPAK FUNDERINGSPROBLEMATIEK OP BASIS VAN EEN
COMPUTERMODEL. HET IS ONDUIDELIJK HOE GOED DAT COMPUTERMODEL
PRECIES IS. VOLGENS DE GEMEENTE KOMEN PROBLEMEN IN DE PRAKTIJK
ZELDEN VOOR.
Een groot deel van de huizen in het ZeeheldenKwartier valt volgens het kenniscentrum
in de categorie ‘verhoogd risico’ als het om de fundering gaat. Volgens hun computermodel
’komt droogstand van de fundering regelmatig voor wat tot funderingsschade kan
leiden.’ De oude huizen in onze wijk zijn vaak op houten palen gebouwd. Volgens de
berekeningen zouden deze palen gemiddeld zo'n 50 centimeter boven het grondwater
uitsteken. Als de bovenkant van de palen boven het grondwater uitkomen, grijpen
schimmels en bacteriën hun kans en verrot het hout. Dit kan scheuren en verzakking
van het huis veroorzaken.
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De gemeente houdt met een uitgebreid netwerk van meetpunten het grondwaterpeil in
de gaten. Uit die metingen zou je inderdaad kunnen opmaken dat zich de afgelopen
jaren weinig extreme schommelingen in het grondwaterpeil van het ZeeheldenKwartier
hebben voorgedaan. Wel valt op dat tijdens de droge zomer van 2018 het grondwaterpeil
zo'n 10 cm lager lag dan tijdens andere zomers.
Zand of veen
De gemeente heeft daarnaast in kaart gebracht hoe gevoelig de ondergrond is voor
droogte en of dat mogelijk verzakkingen kan geven. Den Haag heeft veel zandgrond
maar ook gebieden met klei en veen. Op zandgrond vinden nauwelijks verzakkingen
plaats, maar op klei of veen kan dat bij droogte wel gebeuren. Het ZeeheldenKwartier
heeft een beetje van beide, zoals op de kaart ook te zien is. De bruine stukken geven aan
waar een "mogelijke kans is op droogstand funderingshout", wat tot problemen zou
kunnen leiden. De kaart is overigens niet nauwkeurig genoeg om het risico voor
individuele panden te bepalen. Lees verder op pagina 5 >>

ZEEHELDENNIEUWS

Vervolg pagina 4 >>
Of funderingsproblematiek voor individuele huiseigenaren een rol gaat spelen kan het kenniscentrum
niet met zekerheid zeggen. "Funderingsproblemen ontstaan niet ineens. Helaas merk je er vaak pas wat
van als het te laat is." Ook de gemeente kan niet met zekerheid zeggen wie daadwerkelijk problemen met
de fundering krijgt. "Problemen komen in Den Haag hoogst zelden voor. Bewoners zouden het beste uit
kunnen gaan van de praktijksituatie. Daar waar problemen zichtbaar zijn (grove verzakkingen en dus
scheurvorming) moeten ze zelf onderzoek laten uitvoeren en rapportages laten opstellen."

< advertenties >

Ha Zeeheld, zet jij je in voor jouw buurt?

Bijvoorbeeld met een stichting
of een bewonersinitiatief?

Neem contact op voor gratis advies over o.a.:
Vrijwilligers werven
Corona-proof ruimte
Informatie over subsidies en financiën
Projectplan schrijven
Digitaliseren van jouw organisatie

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH

Contactpersoon voor Zeehelden:
Abderrahim Kajouane
info@pepdenhaag.nl
070 302 44 44
www.pepdenhaag.nl

MEMBERSHIP WITH BENEFITS

DAY ONE OR ONE DAY YOU DECIDE

Caesar Fitness + Spa Resort biedt maximaal comfort. Je vindt hier alles

Word lid! Of kom een dag genieten van ons luxe spa resort met prachtig

onder één dak. Met maar liefst 5.000 vierkante meter aan wellness, health

zwembad, sauna’s, hamam, zonnebanken, ontspannende massages en

en fitness is alles mogelijk. Kom onbeperkt fitnessen, volg een uitdagende

heerlijke beautybehandelingen.

groepsles of ga aan de slag met één van onze gespecialiseerde personal
trainers. Er zijn vele mogelijkheden om te werken aan jouw fitheid en
gezondheid. Of je nu een beginnende of gevorderde sporter bent, jong of oud,
bij Caesar Fitness + Spa Resort vind je alles voor een goede training.

SAFE & HEALTHY
Dankzij onze hightech luchtbehandelingsinstallatie, die voor frisse en
zuivere buitenlucht zorgt, kan je bij Caesar Fitness + Spa Resort inspannen
en ontspannen in een goed geventileerde, gezonde en veilige omgeving.

MAURITSKADE 10 | DEN HAAG | T 070 820 99 10 | WWW.CAESAR-DENHAAG.NL
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STRAATVERHALEN
Verhalen liggen voor het oprapen, op
straat, om de hoek of aan je voeten.
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte
vertelling over een plek of gebeurtenis
in het ZeeheldenKwartier.

De meesten denken dat de Rooms-Katholieke
kerk in de Elandstraat de enige kerk is in het
ZeeheldenKwartier. Maar een beetje verscholen
in de 1e de Riemerstraat staat nog een kerk. Ook
katholiek, maar in dit geval een KatholiekApostolische Kerk. Het betreft hier een
chiliastisch kerkgenootschap dat is ontstaan ten
gevolge van een oecumenische gebedsbeweging
in Groot-Brittannië die sinds 1832 werd geleid
door apostelen. (Bron: Wikipedia)
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In Nederland mag iedereen een eigen kerkgenootschap
beginnen als de beginselen niet in strijd zijn met de
wet. Je moet je wel laten registreren bij de Kamer van
Koophandel. Dat laatste lijkt me nog het eenvoudigst.

straat gescheiden. Achter het hek is een voorerf. In de
omschrijving van de bakstenen zaalkerk treft vooral
de aanduiding in de maatvoering: de kerk is drie
vensterassen breed en vier traveeën diep.

Volgens de monumentomschrijving van de Rijksdienst
is de Katholiek-Apostolische Kerk in de 1e Riemerstraat
een vrijgelegen kerk uit 1868 in eclectische/
neoromaanse stijl naar ontwerp van C.W. van Capellen.
De kerk ligt achter de rooilijn en wordt door een
smeedijzeren hek met gietijzeren staanders van de

De laatste apostel van de Katholiek-Apostolische Kerk,
Francis Valentine Woodhouse, stierf in 1901. Daarna
werden er geen nieuwe leden meer aangenomen en
werden er geen nieuwe dienaren meer gewijd. In 1900
telde de kerk nog 200.000 leden. Rond 2005 was het
aantal leden omstreeks 700.

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

KATHOLIEK-APOSTOLISCHE KERK
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TEKST HEDI LOUWERSHEIMER

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

GEERTRUIDA TOUSSAINT
(1812 – 1886)

Gewaardeerd schrijfster
van een populair genre
TEKST RENÉ MORS

Anna Louisa Geertruida (Truitje) Toussaint werd
op 16 september 1812 geboren in Alkmaar. Haar
ouders stamden af van in de 17e eeuw uit Frankrijk
gevluchte Hugenoten. Het gezin waar Truitje in
opgroeide was niet bepaald harmonieus. Ze konden moeilijk rondkomen van het inkomen van haar
vader, die apotheker was. Haar moeder, die uit
Haarlem kwam, kon maar niet wennen in het provinciale Alkmaar. Dat leidde tot spanningen, ook
tussen Truitje en haar moeder. Die spanningen liepen zo hoog op dat zij in 1820 bij haar grootmoeder
in Harlingen werd ondergebracht. Daar kreeg ze
veel, nauwelijks door te komen, stichtelijke lectuur voorgeschoteld. Als troost kreeg ze
het werk te lezen van Walter Scott, de Schotse schrijver van historische romans waaronder bijvoorbeeld Ivanhoe. Het genre van de historische roman boeide haar enorm en
ze verslond er vele.
Op haar 18e keerde zij weer terug naar Alkmaar. Daar volgde ze een opleiding tot
onderwijzeres en werd gouvernante (inwonende privé onderwijzeres) in Hoorn. Via de
plaatselijke leeskring kwam ze in contact met de Franse literatuur.
Het werk als gouvernante lag haar niet echt. Daarom trok zij in 1835 weer in bij haar
ouders in Alkmaar. Als beroep wilde ze buitenlandse literatuur gaan vertalen. Toen ze
dat plan voorlegde aan Gerard Suringar, een uitgever in Leeuwarden die ze uit haar
Friese jaren kende, heeft deze haar geadviseerd zelf te gaan schrijven. Dat advies heeft
ze opgevolgd en dat leidde in 1837 tot de novelle ‘Almagro’. Het gezaghebbende literaire tijdschrift De Gids schreef zeer lovend over dit debuut. Dat smaakte naar meer en
al in datzelfde jaar verscheen haar eerste roman ‘De graaf van Devonshire’. Truitje
Toussaint legde zich toe op romans waarin zij de historische werkelijkheid probeerde
op te roepen, gekoppeld aan een verfijnd psychologisch inzicht en religieuze inleving.
Een stroming die later protestantse romantiek is gaan heten. Haar uitgever heeft haar
een keer gevraagd een roman te schrijven over de invloed van de hervorming op het
burgerlijk en huiselijk leven van de Nederlanders. Dat leidde in 1840 tot haar meest
populaire boek ‘Het huis Lauernesse’.
Geertruida Toussaint groeide uit tot een van de belangrijkste en populairste schrijfsters
van de 19e eeuw. Zij werd in literaire kringen zeer gewaardeerd en gerespecteerd.
Het succes in haar werk stond in schril contrast met haar liefdesleven. Daar wilde het
maar niet lukken. Op 26 jarige leeftijd kwam
zij in contact met een dominee op wie zij verliefd werd. Ondanks een geschenk van door
haarzelf geborduurde pantoffels werd de
liefde niet beantwoord, want de dominee
koos in 1839 voor een ander. In 1841 verloofde zij zich met Reinier Bakhuizen van
den Brink, redacteur van De Gids. Bakhuizen
was een intellectueel met een sprankelende
geest, maar ook een weinig verfijnde, verkwistende schuinsmarcheerder. In 1843
waren zijn schulden zo hoog opgelopen dat
hij naar België is uitgeweken. In 1846, toen
ze er achter kwam dat Bakhuizen er in Brussel een tweede verloofde op nahield, verbrak
Geertruida de verloving. In datzelfde jaar
ontmoette zij de Haagse kunstschilder Johannes Bosboom. Het klikte tussen die twee,
maar van een huwelijk kon nog geen sprake zijn want Bosboom was niet in staat in
hun onderhoud te voorzien. Pas in 1851 konden ze eindelijk trouwen en vestigden ze
zich in Den Haag op het toenmalige Veenlaantje. Door hun penibele financiële situatie
is Truitje Bosboom-Toussaint altijd blijven schrijven en ze heeft dan ook een omvangrijk oeuvre nagelaten. Haar werk is in het Duits, Frans, Engels, Zweeds en Russisch
vertaald. Geertruida Bosboom-Toussaint is na een kort ziekbed in 1886 overleden. Na
haar overlijden is het Veenlaantje omgedoopt tot Toussaintkade. Geertruida Bosboom-Toussaint ligt begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan.

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.
In het ZeeheldenKwartier wonen
mensen met dromen. Vaak
komen dromen uit en inspireren
ze andere mensen. Een goed
voorbeeld daarvan is de kombuis
van Jurriaan en Sandra. Twee
buurtbewoners die naast hun
passie voor elkaar ook hun passie
voor koken delen. Op een dag
vroegen zij zich af: “Waar worden
we gelukkig van?” De hulpverlener
en de juriste besloten het roer om
te gooien. De koers werd ingezet
om hun droom achterna te gaan
met het veganistische Fast & Vegan als stip op de horizon.
Sinds anderhalf jaar is hun veganistische kombuis een feit. Na een pand te
hebben gevonden in hun geliefde buurt, gingen zij doen wat ze nog nooit
gedaan hadden: ondernemen in de horeca. Het was èn is een groot avontuur.
Na een maand of negen hadden ze de horeca en het ondernemen onder de
knie en ging het lekker lopen. Mensen uit de buurt komen langs voor een
koffie en een ontbijt, het wordt drukker binnen voor de lunches en ook de
cateringklanten vinden de weg naar de zaak, waar alles met liefde en passie
wordt bereid.
Wanneer de eerste lockdown plaatsvindt in maart gaan ze gewoon door. Een
goede zeeman wordt immers ook weleens nat! Nog steeds wordt er gekookt
voor de mensen die iets lekkers willen afhalen. Op zondagochtend brengt
Jurriaan zijn Food Boxes rond. Een doos voldoende om een hele zondag mee
door te komen van ontbijt tot en met diner, inclusief tussendoortjes en een
toetje. Heerlijk met kerst!
Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij vegan? Bij de meeste mensen
komt toch meteen het imago van alleen-maar-sla-etende-geitenwollensokkendragende types naar boven. Jurriaan kent de vooroordelen en vertelt lachend
hoe veelzijdig de vegan keuken is. In een gewoon restaurant gaat alle aandacht
uit naar het vleesgerecht en zijn de groenten en aardappelen bijzaak. In
de vegan keuken wordt er aan alle gerechten veel aandacht besteed. Alles
wordt meer op smaak gebracht. Alleen wordt er geen enkel dierlijk product
gebruikt. Er worden geen koemelkproducten, eieren of honing toegevoegd.
Een uitdagende kombuis nietwaar?
Toch staan er hele gewone dingen op de kaart als cappuccino, tosti’s en taart.
Ze worden alleen net even anders bereid. Zo krijg je hier opgeschuimde haverof sojamelk in je koffie en wordt de tosti met een vegan versie van cheddar
belegd. Veganistische wijn is er ook. En veganistische kaarsen. Voor wie het
zelf ook eens wil proberen zijn er veganistische kookboeken.
Typisch voor Fast & Vegan is het huiselijke sfeertje. De zaak oogt licht en fris
en je voelt je meteen welkom. Daarbij horen ook de prachtige taarten, welke
niet te evenaren schijnen te zijn door ‘gewone’ bakkers.
De twee kapiteins van dit schip hebben ieder hun taken. Sandra is de bedenker
en perfectioneert de recepten en Jurriaan is de uitvoerder. Nog steeds zijn ze
samen aan het koken en bakken. Die twee voldoen helemaal niet aan het beeld
van geitenwollensokkentypes!
Ook een stukje passie proeven?

Fast & Vegan
Piet Heinstraat 96A
2518 CL Den Haag
06-43057964
fastandvegan.nl
Donderdag t/m Zaterdag 11.00 uur - 16.00 uur
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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

Een kerstboom zonder kluit is heel sfeervol, maar niet erg duurzaam. Ze groeien
eerst vier jaar, worden in huis gehaald en na de kerst versnipperd of verbrand. Ik zeg:
exit kerstboom als wegwerpartikel. Vandaag tips voor duurzame kerstbomen.
Kunstkerstboom of een echte kerstboom?
Het is moeilijk om de milieuvriendelijkste boom aan te wijzen. Dat komt omdat kunstkerstbomen het milieu op een andere manier belasten dan echte bomen. Productie van
kunstkerstbomen in en vervoer vanuit bijvoorbeeld China is slecht voor het milieu. Maar
dat geldt ook voor echte bomen die worden bespoten of bemest (ammoniak). Sommige
bomen hebben al een leven van meer dan tien jaar achter de rug op het moment dat ze
in een woonkamer belanden.
Waar kun je wél op letten?
Voor alle soorten kerstbomen geldt dat het beter is als ze meerdere jaren meegaan en
je ze in de buurt koopt. Het autoritje om je kerstboom te halen is nog het meest vervuilend, waarschuwt Milieu Centraal. De levenscyclus van een boom staat namelijk gelijk
aan 25 kilometer autorijden. Maar elke drie jaar een nieuwe nepboom is ook milieu
vervuilend.
(Bron: https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/kerstbomen/)
Wat zijn duurzame mogelijkheden?
– Kunstboom: Koop een (liefst) tweedehands kunstboom van goede kwaliteit die lang
meegaat. Of vraag wie een kunstboom over heeft. Een kunstboom is pas na 10 jaar
milieuvriendelijker dan een echte boom. Je hoeft echter maar 1x te rijden om de boom
op te halen, dus die milieu-impact is kleiner.
– Adopteer (of huur) een echte kerstboom: Bij adopteereenkerstboom.nl huur je een
biologische kerstboom die in januari wordt terug geplant. Elke boom heeft een uniek
nummer zodat je volgend jaar dezelfde boom kunt adopteren. Bij huren krijg je niet je
‘eigen boom’ terug. De prijs ligt tussen de €20 en €50 euro met €10 statiegeld. Een
adoptieboom kan tot 3 à 5 keer opnieuw gebruikt worden. Erna worden ze permanent
in de natuur geplant, zodat ze nog jaren CO2 kunnen opvangen. Let op: dit is alleen
duurzaam als je voor de boom niet verder dan 10 kilometer moet rijden. Of neem de
bak(fiets). Adopteren kan bij Pluk! Den Haag (12 en 13 december).

– Koop een echte boom: in pot met grote kluit en zet die na kerst in je eigen tuin. Geef
de boom veel water en zet hem niet naast de verwarming. Dan heb je een goede kans
dat je boom de kerst overleeft.

– Maak je eigen kerstboom.
Knutsel zelf een boom: van gekruiste latjes hout, met washitape, takken of lint op de muur of gekrijt met schoolbordverf.
(Bron: https://www.tuinenbalkon.nl/duurzaam-alternatief-voor-de-kerstboom)

Kerstversiering
Tot slot. Gebruik led-lampjes in je boom. Een hele maand gloeilampjes branden heeft
meer impact op het milieu dan de boom zelf.
Haal de versiering uit de natuur! Verzamel dennenappels en versier ze met kraaltjes,
glitters of verf en hang ze in de boom.

Ik wens je een duurzame december!
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creatief kwartier
Anne-Marie Jung
TEKST WYBE VAN DE KUINDER FOTO BARTH HONINGH

Acht jaar was ik. Wij
woonden in zo’n dorp waar
Sekstant, een uitgave van
de NVSH in een blanco
enveloppe werd bezorgd,
want de buren … Niettemin
hoorden we op een moment
het woord kut. En iets dat zo
besmuikt
wordt
uitge
sproken
blijft
plakken.
Thuisgekomen zochten mijn
zussen en ik het onmiddellijk
op in de dikke Van Dale.
Daar stond als verklaring;
(plat) vrouwelijk schaamdeel. We snapten er niets van. Schaamdeel?
Moest je je daarvoor schamen?

werd gevormd door Willem Nijholt, Louis Lemaire en Coco York.
Rond haar achttiende maakte zij haar eigen liedprogramma en nog
weer later trad ze op met het beroemde Metropole Orkest en nam
twee cd’s op onder de naam Diva Rouge. In 2000 studeerde ze af
aan de Academie van Kleinkunst en werd ze in de categorie
aanstormend talent genomineerd voor de ‘John Kraaijkamp Musical
Award’. In 2003 kreeg ze de Academy Award ‘Gouden Beeld’ samen
met haar trio de Bifi’s voor hun gelijknamige komedie. Daarna
wordt het een eindeloze opsomming van rollen in films,
televisieproducties, theater en muziektheaterproducties. Ze is een
van de vaste actrices in ‘Het Klokhuis’, in 2012 was ze de mol in
‘Wie is de Mol’, en het afgelopen seizoen speelde ze in het theater
de onsympathieke directrice Stelwagen in ‘Hendrik Groen, zolang
er leven is’. In Ram, haar tweede soloproductie, verzorgde partner
Burt Rutteman - acteur, decorbouwer, coach en verzamelaar - het
decor: haar ‘multifunctionele’ rode lippen.

In het gezin van Anne-Marie Jung wordt er niet besmuikt gesproken
over schaamdelen. Sterker nog, haar dochter heeft zelfs een van de
101 kutten gemaakt die staan afgebeeld in het boek ‘Kreatief met
Kut’ dat ze samen met textielontwerpster Marieke Versluis heeft
samengesteld en bedacht. De ‘GratenKut’ was al bekend als
scheldwoord in het Haagsche (?) en met humor kan je taboes
doorbreken. Daarmee heeft ze de vulva, kut, pruim, flamoes, yoni of
hoe je het vrouwelijk geslachtsorgaan wilt noemen, van
schitterende namen als ‘KeuzeKut’, ‘MemoMuts’, ‘CappucinnoKut’,
PostzegelPoes’, ‘LegoLiefdesgrot’ en vele anderen titels voorzien,
waardoor je als volwassene alleen maar kunt glimlachen en
genieten van deze fantastische verzameling kunstkutten.

Want behalve actrice heeft ze ook nog een gezinsleven en vindt ze
tijd voor verkleedpartijen met haar dochter.

Vanaf zeer jeugdige leeftijd ontwikkelde Anne-Marie Jung haar
creativiteit. Geboren in Schiedam, woonde ze niet ver van
Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam en daar was ze kind aan huis.
Vanaf 1985 tot 1995 trad ze op in verschillende producties. Ze

Als je meer van Anne-Marie wilt weten check dan:
www.annemariejung.com

Helaas zitten we nog steeds midden in een pandemie en dat dwingt
je creativiteit om andere paden te bewandelen. Dus even niet op de
planken en voorlopig nog even werken aan het ‘normaliseren’ van
de kut. Iets dat in een later stadium misschien gebruikt kan worden
voor een derde soloproductie. Binnenkort verschijnt er een podcast.
Het ‘schriftje’ zoals Anne-Marie haar boek ‘Kreatief met Kut’ noemt
is verkrijgbaar voor slechts 5 euro, onder andere bij kantoor
boekhandel Roda, dus voor de kosten hoef je het niet te laten.

@annemariemetstreepje

Kunstagenda
Helder
Hans Lemmen & Roger Ballen
- Unleashed and Beyond
t/m 16 januari
Tasmanstraat 188
galeriehelder.nl

Galerie Ramakers
Bob Bonies, Cor van Dijk
t/m 13 december
Michel Hoogervorst, Warffemius,
Ien Lucas e.a.
3 januari t/m 31 januari
Toussaintkade 51
galerieramakers.nl
Livingstone Gallery
Ingrid Simons - No Moon in Berlin
Man Schneider - Soldier of Feelings
t/m 31 januari
Anna Paulownastraat 70-B
livingstonegallery.nl
NEST
Ana Navas, Mila Lanfermeijer en
Evelyn Taocheng Wang - ||| - She spins
the thread, she measures the thread,
she cuts the thread
28 december t/m 28 februari
De Constant Rebecqueplein 20b
nestruimte.nl
Parts Project
Jos van Merendonk –
The Community of the Painted
t/m 7 februari
Toussaintkade 49
partsproject.nl

Rik Buter:
Wimpel om de toeter
TEKST LULA VALETTA

Hij is geel en beleeft tal van avonturen op de maan: Albi, het mannetje waar het allemaal
om draait in de stripavonturen gemaakt door Rik Buter. Door NRC NEXT gelauwerd met de
Benelux Beeldverhalen prijs en niet voor niets. De tekeningen van Rik ontstaan uit een
beeldende vrijheid, waarbij lijnen zonder functie het papier vinden en beelden vrij
bewegen en reageren op wat er gebeurt.
Rik is een meester als etser, tekenaar en schilder, en woonachtig in het ZeeheldenKwartier.
Een mix van disciplines brengt dan ook Albi en zijn avonturen tot leven. Voor het boek
Wimpel om de toeter heeft Rik gekozen voor de Riso stencildruk van digitaal gemaakte
tekeningen. Rik heeft voor het drukken gespeeld met verschillende rasters die in
combinatie verrassende beelden opleveren. Soms lijken er kleine bloempatronen te
ontstaan, een andere keer doemt er een vreemde ruis op. Geel, paars en zwart gaan een
spannend kleurenspel aan, waarbij de bijzondere drukwijze medebepalend is voor het
uiteindelijke beeld. Het verhaal begint in een lichte, gele toon en eindigt steeds paarser en
donkerder.
Rik was zelf nauw betrokken bij het productieproces van het boek en heeft nauwlettend
toegezien op het draaien van de Riso stencilmachine in de studio van Stencilwerck.
Het resultaat mag er zijn. Riso lijkt het onderbewuste van Riks werk nog net dat zetje te
geven naar een plek die tegelijkertijd toegankelijk is en ontoegankelijk.
En het avontuur… dat verklappen we niet. Daar moet je echt Wimpel om de toeter voor kopen.
Te koop via rikbuter.nl
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‘We moeten een sterk verhaal hebben,’ zegt Tim.
Hij wikkelt de verpakking van de Old Amsterdam
en snijdt de kaas in blokjes. ‘Een verhaal waar
geen speld tussen is te krijgen.’
‘Nóg een keer kerst met hen overleef ik niet.’
Marjan opent het deurtje van de keukenkast en
tast naar de zakken chips en nootjes.
‘Ze zullen wel teleurgesteld zijn,’ zegt Tim.
‘We zeggen gewoon dat we al een vakantie
geboekt hebben.’ Marjan schudt een zak gebrande
pinda’s leeg in een bakje en stopt een handjevol in
haar mond. Driftig vermalen haar kaken de noten.
‘Een kerstvakantie, in een opwelling geboekt. En
als we nu nog annuleren krijgen we geen geld
terug. Alleen een voucher.’
‘Precies.’ Tim laat de blokjes kaas van de snijplank
in een bakje vallen. ‘Heel vervelend, maar we
móeten wel op vakantie.’
‘Ze gaan vast vragen wanneer dan precies,’ zegt
Marjan.
‘Het was een last minute aanbieding. Er waren
nog maar een paar plekken beschikbaar,’ zegt
Tim. ‘De enige mogelijkheid was op kerstavond
heen, en terug op oudejaarsavond.’
‘Dat verklaart ook waarom we dan niet bereikbaar
zijn.’ Marjan likt het zout van haar vingers.
‘Vliegtuigstand.’
‘En als ze vragen waar we naartoe gaan…’
‘… zeggen we Indonesië.’
‘Mar, dat kan niet,’ zegt Tim. ‘We hebben laatst
nog tegen ze gezegd dat de zaken er financieel
niet zo best voor stonden dit jaar.’
‘Een huisje op de Veluwe?’
‘Te dichtbij. Stel dat ze ineens langs willen komen.’
‘Egypte dan,’ zegt Marjan. ‘Daar wilden we altijd
al een keertje heen. En toen kwam die aanbieding
voorbij.’
‘Egypte,’ zegt Tim. ‘Piramides, tochtje over de Nijl.’
‘We hebben extra informatie nodig,’ zegt Marjan.
‘Details maken het verhaal geloofwaardig.‘
Tim haalt zijn mobiel uit zijn broekzak, tikt
Egypte in als zoekterm en scrolt door de pagina’s
over bezienswaardigheden. ‘Mar, er is juist in
december een tentoonstelling in het Egyptisch
Museum in Caïro over het bad van Cleopatra,’
roept hij triomfantelijk. ‘Dat heb ik áltijd al willen
zien!’
De deurbel gaat.

10

‘Daar zal je ze hebben.’ Tim loopt naar de hal en
roept over zijn schouder: ‘Begin jij erover? Jij weet
altijd de juiste toon aan te slaan.’
Hij opent de voordeur. Een windvlaag blaast
sneeuwvlokken de hal in.
‘Tim!’ Olivia stapt naar binnen en geeft een luchtzoen
vlak bij zijn oor. In een wolk van parfum loopt ze
langs hem heen naar de kapstok, haar punthakken
tikken op de vloer. Diederik staat met zijn handen in
zijn broekzakken voor de deur, alsof hij de drempel
niet over durft.
‘Blijf daar niet in de kou staan, kerel,’ zegt Tim. Hij
maakt een wijds armgebaar en slaat Diederik op de
schouder. ‘Kom binnen!’
In de woonkamer zakt de visite diep weg in de
kussens van de bank. Olivia peutert met een
roodgelakte nagel een velletje van de chorizo en
neemt muizenhapjes van de worst terwijl Diederik
zijn hand biddend als een roofvogel boven de planken
houdt tot hij zich stort op de stukjes stokbrood.
‘Olivia, Diederik,’ zegt Marjan. Ze doopt een stukje
kaas in de mosterd. ‘Wat ontzettend gezellig om jullie
na al die telefoontjes en skype-gesprekken weer op
onze bank te zien zitten.’
Tim knikt instemmend en ontkurkt de fles wijn. Hij
brengt zijn neus naar de kurk om de geur van hout en
kruiden beter op zich in te laten werken en schenkt
dan de wijnglazen vol.
‘Lieve vrienden.’ Tim heft het glas. ‘Op ons! Op al die
jaren dat we elkaar kennen.’
‘Vijfentwintig jaar alweer.’ Olivia rolt het velletje
van de worst tussen haar vingers als een snotje en
schiet het vervolgens de woonkamer in.
‘Nu we het toch over die vijfentwintig jaar hebben…’
Marjan schraapt haar keel. Met een servetje dept ze
voorzichtig de mosterd van haar mondhoeken. ‘…
zou ik vast even onze plannen willen bespreken
voor…’
‘Kerst,’ zegt Tim.
‘Deze kerst…’ begint Marjan.
‘Wij kunnen niet.’ Diederik legt zijn hand op de knie
van Olivia en knijpt er zachtjes in.
‘Een paar weken geleden hebben we spontaan een
vakantie geboekt,’ zegt Olivia. ‘Na zo’n pittig jaar zijn
we wel toe aan een weekje weg in de kerstvakantie.
Egypte. Altijd al naartoe gewild.’
‘Kerstavond heen,’ zegt Diederik. ‘En oudejaarsavond
terug.’
TEKST ESTHER TE LINDERT ILLUSTRATIE HANS VAN DER SPEK
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NIEUWSFLITSEN
#kooplokaal-actie vanuit Gemeente Den Haag

FOTO EMMY DE GRAAF

Inwoners van Den Haag worden de komende tijd gestimuleerd vooral bij winkels in de buurt hun boodschappen te doen,
en cadeaus te kopen voor Sinterklaas en Kerstmis. De gemeente Den Haag stelt maximaal 2.000 euro per winkelgebied
beschikbaar, waarmee winkeliersverenigingen extra aandacht kunnen vestigen op de lokale ondernemers en hun aanbod.
De gemeente wil daarmee lokale mkb'ers een hart onder de riem steken en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het aantal
reisbewegingen wordt beperkt in de strijd tegen het coronavirus. Het blijft namelijk de bedoeling gespreide inkopen te doen
om drukte te voorkomen.

Gratis knip- en
scheerbeurt voor
zorgpersoneel bij
NobleSavage

Kerstbomen
verkoop Prins
Hendrikplein

Groepswonen is zelfstandig wonen in een sociaal verband.
Mensen wonen veelal met zo’n 20 à 30 mensen in een
woongroep, waarbij ieder een eigen appartement heeft,
maar ook een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is.
Alle woongroepen kiezen altijd zelf hun nieuwe bewoners
uit hun lijst met kandidaten. In de ZeeheldenKwartier is
ook een woongroep, momenteel heeft deze woongroep
Van Speijk onvoldoende kandidaten voor haar
vrijesectorwoningen en wil graag met aspirant-leden in
contact komen.

Het team van barbier NobleSavage in de Prins
Hendrikstraat 160 wil alle zorgverleners, die momenteel
onder de uitdagende COVID-19-omstandigheden werken,
van harte bedanken.
Wie kan aantonen in een verzorgingstehuis of ziekenhuis
te werken en een plekje reserveert, wordt er in de watten
gelegd met een gratis nieuw herenkapsel of frisse
scheerbeurt.
www.noblesavage.nl

Woongroep
Van Speijk zoekt
bewoners

Een mooie boom is een echte blikvanger tijdens de
feestdagen. Van een plafondhoge spar tot een subtiel
boompje op de vensterbank; er gaat niets boven een
echte boom voor het ultieme kerstgevoel.
Vanaf 2 tot en met 24 december worden er weer
kerstbomen aangeboden op het Prins Hendrikplein.

Neem een kijkje op de website voor meer informatie:
www.centrumgroepswonen.nl/van-speijk.html

Duivenoverlast
Overlast van dieren ontstaat vaak doordat mensen
vogels voeren of afval op straat achterlaten. Een
rattenplaag of overlast van duiven zijn daar voorbeelden
van. Buurtbewoners roepen op om geen brood of
andere etenswaren te voeren aan de vogels op het Prins
Hendrikplein.

Dat ging allemaal door me heen toen we een paar
weken geleden door de stad liepen en ik een leuk
glinsterend dingetje in een gootje opmerkte en er even
aan wilde snuffelen.

RONDJE
HOND

DOOR ELS KRUIK

Vertrouw je me
nou nog niet?

De baas keek net van de etalage naar beneden, naar mij.
Ze zag dat glinsterende dingetje ook en zei gelijk “Nee
Nanuk, laat liggen!” Ja, dat moet je mij niet zeggen. Ik
had nog niet bepaald of het etenswaardig was. Een
supersnelle duik en dat ding zat al tussen m’n tanden.
Daarna maalde ik het wat heen en weer, al proevend en
kauwend tussen mijn kiezen..De baas keek me met
afgrijzen aan, probeerde mijn bek te openen, maar
grommend stond ik dat niet toe en slikte het lekker door!
“Wel snotverdomme, wat doe je nou? Slik je nou glas
door of plastic? Lul dat je bent!”
Ze was boos. Zo boos. En toen bezorgd. En ze kreeg
visioenen van hele dure, bloederige maag-
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darmoperaties. Thuis belde ze toen snel de dokter. Aha.
Ze kon ontbijtkoek geven en tot overmorgen wachten tot
de zaak eruit was gepoept, of nu een portie zacht eten
geven en dan bij de dokter een prikje halen om alles
eruit te laten kotsen….
Totaal verbaasd kreeg ik ineens heel lekker eten en
daarna volgde een kort auto-uitje. Had ook niet door dat
de dokter me een lief prikje gaf..Tien minuten later
begreep ik brakend hoe het zat.
Helaas heb ik dus nauwelijks van mijn diner kunnen
genieten, maar wat ik wel lollig vond, was om de baas
en de assistente op de grond in mijn kots te zien peuren
en iedere keer als ze wat tegenkwamen te horen
zeggen: het is plastic, allemaal vermalen snotverdomme,
was er zo uit gekomen, 61 euro!

ZEEHELDENNIEUWS
"

de zeeheld
Kantoorboekhandel Roda
TEKST EN FOTO ELS KRUIK

RODA
PIET HEINSTRAAT 116
2518CM DEN HAAG
06 439 75 222
Milan en Ouarda, een vrolijk pasgetrouwd
stel, runnen al twee jaar met veel plezier hun
kantoorboekhandel in de Piet Heinstraat. De
winkel doet tevens dienst als postkantoor.
Het is een gezellige tweemanszaak waar aan
de lopende band allerlei buurtbewoners binnenlopen. De moeder van Milan is een echte
boekenwurm en helpt graag mee in de winkel.
Broer Laslo is in dienst van de winkel, wat het
een familiebedrijf maakt.

zaak waar je van alles op leesgebied kunt kopen. Naast
boeken, leuke cadeaus en allerlei aanverwante
leeszaken opende hij ook een afhaalpunt van PostNL.
Het postkantoor op het Kerkplein werd namelijk
definitief gesloten.

boeken en buitenlandse tijdschriften te koop zijn, tegen
dezelfde prijzen als bijvoorbeeld bij bol.com. Dit soort
aankopen zouden leuk zijn, maar als het niet gedaan
wordt is het ook niet erg, want de service en gezelligheid
staan bij ons voorop!”

Milan dacht aan een leuke service voor de buurt en een
mooie en aantrekkelijke uitstalling van boeken; een
plek waar een gezellig praatje met buurtgenoten plaats
kan vinden.

De meeste mensen brengen of halen er een pakketje.
Daarnaast kopen ze een krant, wenskaart of boek en
menigeen maakt graag een praatje.

De bedrijvigheid van het postkantoor is enorm
toegenomen. Ooit begonnen met een dagelijkse halve
postkar, zijn het er nu wel tien.

Het vroegere Efficiency, een post- en kantoor
benodigdhedenwinkel in de Piet Heinstraat, stond al
een tijdje leeg en werd gesplitst aangeboden voor
verhuur. Milan had hij al veel ervaring met boeken en
bedrijfsvoering bij een andere kantoorboekhandel
opgedaan, dus zijn droom om een eigen zaak te
beginnen was een volgende, logische stap.

De kerstaankopen zijn kennelijk al begonnen, want de
bezorgers komen een paar keer per dag voor het halen
en brengen van de post. Deze post staat in een kleine
ruimte achter in de winkel opgeslagen, tot de klant
langskomt om het op te halen.
“Gelukkig hebben we de postwinkel achter in de zaak”,
vertelt Milan.“Wij verdienen maar een paar dubbeltjes
per pakketje, dus de buurtbewoners kunnen onderweg
de coronapijlen volgen en het hele winkelassortiment
doorlopen. Zo kunnen zij zien dat er bij ons ook leuke

Het is jammer dat het coronatijd is, want normaal
gesproken organiseren ze ook activiteiten voor de buurt.
Bijvoorbeeld een boekbespreking, zoals van Ad van
Galen met zijn speciale boekje ‘Haags geheugen: De 75
dingen die geen Hagenaar mag vergeten’. Met een hapje
en een drankje erbij, gewoon om de buurtbewoners nog
een beetje beter te leren kennen. Tijdens de eerste
coronaperiode heeft Roda veel van deze boekjes gratis
aan de mensen van verzorgingstehuis Op de Laan
gedoneerd. Natuurlijk doet Roda ook mee met allerlei
braderieën en feesten in de Piet Heinstraat met een
boekenstalletje en een barbecue voor de deur.

Vooral het deel met de mooie buitenpui vond hij
aantrekkelijk en zo toverde hij de winkel om tot een

Laatst kwam zelfs Mark Rutte op werkbezoek vanwege
zijn waardering voor dit ondernemende stel. Milan en
Ouarda kijken trots naar al hun tafels, molens en
schappen vol met lees- en schrijfplezier, verwelkomen
ondertussen bezoekers en staan ze vriendelijk te woord
over een boek of een mogelijke andere aankoop.

IN-ZICHT/ deurkrukken
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER
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ADVERTEREN in
deze krant?

Literatuur

Stuur een bericht naar:
info@ZeeheldenNieuws.nl

‘Literair?’ vraagt de vrouw.
‘Dat bén ik toch,’ zegt haar vriendin.
‘En die bijeenkomst gaat over dat moeilijke boek?’
De vrouw verschuift haar terrasstoel, stalen poten
schrapen over de tegels. De serveerster zet twee
cappuccino’s neer op tafel.
‘Er is ook een zangeres bij,’ zegt haar vriendin.

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

__________________________________________________________________________________

‘Oh,’ zegt de vrouw. ‘Het is dus culturéél. Nou, ik heb
daar geen zin in, in zware boeken. Ik heb dingen nodig die me oppeppen.
Vroeger had ik dat al. Dan luisterde ik op de radio naar al dat nieuws over
ongelukken en vermiste kinderen…’
‘Je hóéfde niet te luisteren.’
‘Maar ik luisterde dus wél,’ zegt de vrouw. ‘En de rest van de dag stelde ik
me dan voor hoe het met zo iemand zou zijn, alleen in het ziekenhuis. Of
met zo’n kind, verdwaald in het bos. Daar werd ik zo naar van, van binnen.’
De vrouw pakt de speculaas van het schoteltje en bijt er de helft vanaf.
Met vlakke hand veegt ze de kruimels van haar broek. Haar vriendin
scheurt zwijgend het zakje open en roert de suiker door de koffie.
‘Van mij mag je naar zo’n bijeenkomst om over zo’n zwaar onderwerp
te praten, hoor, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om zelf
te gaan. Ik word daar zó somber van, zó depressief.’ ‘Nou,’ zegt haar
vriendin. Ze sluit haar ogen en draait haar gezicht naar de zon. ‘Daar heb
ik gelukkig totaal geen last van.’
TEKST ESTHER TE LINDERT

Adres:
Zoutmanstraat 4 a
2518 GP Den Haag

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

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

e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl
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Have you or your kid always wanted
to learn how to play a music instrument
but for some reason didn’t?
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Contact me at
konstantynnapolov@gmail.com
or +31 654 72 44 66
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We will study rhythm, notes, intonation,
coordination and learn to play instruments such
as Piano, Marimba, styles like Jazz, Rock, Funk
on the Drum Set and various other percussion
instruments. Classes are held on a ﬂexible
schedule with professional instruments in
Zeeheldenkwartier.

Come
the ﬁ and tr y,
rst le
s
is fre son
e!

€25,-€25,--

SaunaSauna

€5,76
€5,76

My name is Konstantyn Napolov, I am a
professional performer and percussion teacher
and I can help you! I oﬀer standard private
lessons but also private online sessions. I speak
Dutch, English, German, Russian or Ukrainian.

Look

Fitness
Fitness

met professionele
met professionele
begeleiding
begeleiding

you.

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 19 538 402 | toussaintkade 19

ELZENAAR
MAKELAARS

&

TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

ANNA PAULOWNASTRAAT 45A, DEN HAAG
• Licht, ruim en modern appartement
• in een van de mooiste straten
van Zeeheldenkwartier
• 108 m2
• Met een groot terras
Vraagprijs € 545.000,- k.k.

Auping Essential

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

ogen
open
Kon je maar met je
Keuze uit
5 kleuren

slapen

Verkrijgbaar
in 2 hoogtes

Ontwerp: köhler wilms

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

070 364 17 65

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

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

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

363
53
Waldeck Pyrmontkade 84-86 | 070
T. 070
36311
11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl
www.aupingplaza-denhaag.nl
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Groene, schone wijk, met minder
verkeersdruk en meer verbondenheid
Bewoners en ondernemers bepalen samen met de gemeente de prioriteiten in
Een verzameling van cijfers, feiten en verhalen over de wijk. Dit is de basis voor

WIJKAGENDA ZEEHELDENKWARTIER:
WERK MEE AAN EEN MOOIERE WIJK
Op deze pagina ziet u de Wijkagenda voor het
Zeeheldenkwartier die dit jaar tot stand is
gekomen. In deze agenda voor 4 jaar, staan de
kansen voor het Zeeheldenkwartier en de
belangrijkste problemen in de wijk die opgelost
moeten worden. Dat gaat over meer groen,
schone straten en meer verbondenheid met
elkaar. Deze drie thema’s zijn aangewezen door
bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente.

“Ik denk dat variëteit bij vergroening
het sleutelwoord is; parkjes, bakken met
groen, muren met groen, grote bomen
in doorgaande straten, dat soort werk.”

VERGROENING
Vergroening en minder verkeersdruk

Wijkagenda en verschillende thema’s
In maart en april kon u ideeën en zorgen delen
via enquête en meepraten over uw wijk in een
digitale chat. De belangrijkste onderwerpen
zijn opgenomen in de wijkagenda. De top 3
willen we graag in het nieuwe jaar samen met
u verder uitwerken: Hoe ziet het eruit als er
meer groen is en er schonere straten zijn, en als
er meer verbondenheid is in uw straat en
buurt? Wat kunnen we daar nu al aan doen?
Wat kunt u doen, samen of alleen, wat gaat de
gemeente doen? Wat kan er niet? Wat kost er
meer tijd?
Doet u (weer) mee?!
Op donderdag 21 januari - 20.00-21.30 - houden
we een eerste bijeenkomst over de wijkagenda.
We hopen dat dit een live bijeenkomst kan zijn.
Zo niet dan organiseren we een online sessie. In
de maanden daarop gaan we per thema
(vergroening, schoon, verbondenheid) gespreksavonden organiseren met de mensen die
verder willen meepraten en meedoen.
Hoe dan:
Heeft u een vraag over de Wijkagenda
Zeeheldenkwartier of wilt u meer informatie
over bijeenkomst of gespreksavonden? Neem
dan contact op met Marianne Zuur via
0624134106 of mariannezuur@me.com.
U kunt ook even langslopen - zij werkt thuis op Van Speijkstraat 104.
Aanmelden voor een gespreksavond kan bij
nina.ruijer@denhaag.nl
Wilt u meer weten over de Wijkagenda’s?
Kijk dan op: https://www.denhaag.nl/
nl/in-de-stad/stadsdelen/wijkagenda
-voor-iedere-wijk-een-plan.htm

Deze dichtbebouwde 19e eeuwse wijk bestaat vooral uit on- en opgesplitste
huizen en bovenwoningen. Er is weinig ruimte voor groen en het parkeren
van auto’s en fietsen. Er is veel kamerverhuur en een grote doorstroom van
bewoners: ongeveer 25% van de bewoners komt en verlaat binnen een jaar
deze wijk. De opbouw van de wijk bestaat voornamelijk uit (jonge) volwassenen zonder kinderen met een relatief hoog inkomen. Er zijn niet veel
groene plekken om te recreëren. Een voorbeeld van zo’n plek is het Prins
Hendrikplein. Dit plein heeft wat groen, maar is ook versteend. De verstening
in de wijk is een groot probleem bij hitte: de temperaturen kunnen dan
heel hoog oplopen. Bewoners willen meer bomen, planten en plekken om
te recreëren. Dit betekent de aanpak van de verkeersdruk: minder doorgaand verkeer, de wijk autoluw en ruimte maken door een oplossing te
zoeken voor geparkeerde auto’s fietsen. Een mogelijkheid daarvoor is het
project kwaliteitsverbetering Centrum Noord en het aanpassen van het
tramtracé in de Zoutmanstraat.

“Parkeerplaatsen
zijn belangrijk, maar
minder belangrijk dan
het groen in onze wijk.”

Inkomensverdeling

Zeeheldenkwartier

Den Haag

Gemiddeld inkomen
per inwoner

€ 38.300

€ 33.553

Huishoudens rond
sociaal minimum

14,6%

13,2%

Laag
inkomen

14,6%

12,1%

Overlast parkeerproblemen
Zeeheldenkwartier

53%

Den Haag

51%

Wat
zien we?

(DHIC, 2020)

Groener Zeeheldenkwartier
• Ontwikkeling vergroeningsplan (met tijdsplan)
• De verschillende pleinen voorzien van meer groen
• Verticaal groen plaatsen
• Groene initiatieven stimuleren vanuit de bewoners
• Beheren van kleinschalige groenprojecten
(o.a. geveltuintjes)
• Aanpak fiets- en auto parkeren
• Verkeersstromen reguleren en gedeelten van de wijk
autoluw maken

Wat willen
we bereiken

< advertorial >
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“Door het plaatsen van ondergrondse Orac’s
is het probleem van meeuwenoverlast en het
openpikken van afval opgelost.”
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Schonere wijk
Er is weinig ruimte voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s). Op enkele plekken in de wijk zijn ORAC’s
geplaatst, maar dit gaat vaak ten koste van parkeerplaatsen.
Er zijn wel plannen om op meer plekken ORAC’s mogelijk te maken.
De huidige manier, het aanbieden van grijze vuilniszakken, levert
problemen op: meeuwen pikken de zakken open. Daardoor is het
straatbeeld op met name vuilnisophaaldagen rommelig en vies.
Bij de ORAC’s zien we vaker bijplaatsingen van vuilniszakken en
ander afval. Bewoners willen een oplossing voor de meeuwenoverlast, bijvoorbeeld door het gebruik van gele vuilniszakken. Ook
willen zij een oplossing voor het zwerfafval en de bijplaatsingen.
Tenslotte moet er aandacht komen voor het bedrijfsafval. Ondernemers in de wijk zien graag de mogelijkheid voor een collectieve
inzameling daarvan. De bewoners kijken daarbij niet alleen naar
de gemeente maar willen daarvoor zelf verantwoordelijkheid
nemen en betrokken zijn bij de oplossingen.

Woningaanbod

(DHIC, 2020)
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“Ik geloof dat een kwart van de wijk
jaarlijks verhuist: expats, studenten,
et cetera. Dat maakt het buurtgevoel
creëren best lastig.”

“Wij hebben als bewoners ook een rol om de
straten netjes te houden.”

SCHOON

ur t

VERBONDENHEID
Binding met Zeeheldenkwartier
Bewoners zijn over het algemeen zelfredzaam en hebben
een goed netwerk, maar niet persé binnen de wijk. We zien
de sociale binding in de wijk wel groeien, maar dit kan nog
verder worden versterkt. Het Zeeheldenkwartier is een
populaire wijk maar de doorloop in en uit de wijk is groot.
Bewoners- en ondernemersorganisaties leunen sterk op
een kleine groep bewoners en ondernemers die een sterke
binding hebben met de wijk. Er worden veel initiatieven
genomen, ondermeer verschillende straatfeesten en het
Zeeheldenfestival. Een aandachtspunt is dat vrijwilligers
zich voor korte tijd inzetten terwijl de inzet voor langere tijd
gewenst is. Rondom het Jennyplantsoen, het Elandplein,
het Regenboogplein en Bonbonplein staan sociale huurwoningen, corporatiewoningen en particulier bezit. Hier is
sprake van achterstallig onderhoud en zijn er veel sociaalconomische en maatschappelijke problemen. De verbondenheid met elkaar en de rest van de wijk is hier laag.

“Ik vind het als
79-jarige moeilijk
om contact te
krijgen met mijn
buren.”

(DHIC, 2019)

Koopwoningen

35,6%

Autochtoon

51%

Gemiddelde waarde

€ 309.820

Westerse allochtoon

23,6%

Den Haag

€ 269.314

Niet westerse allochtoon

25,4%

Huurwoningen
Sociaal
Particulier

23,1%
39,6%

Volwassenen

(DEN HAAG 63%)

Zeeheldenkwartier

73%

Aantal inwoners

12.164

Vestigingen en vertrek

Aantal huishoudens 7.005

(DHIC, 2018)

(DHIC, 2019)

(per 1000 inwoners)

Zeeheldenkwartier

Den Haag

Vestiging

229

153

Vertrek

246 (25%)

145 (14%)

Schoon en fijn wonen in het Zeeheldenkwartier

Zeeheldenkwartier als huiskamer

• Bewoners activeren om een bijdrage te leven aan
een schone leefomgeving
• ORAC’s adoptanten werven
• Alternatieven t.a.v. duurzame huisvuilinzameling
onderzoeken
• Collectieve inzameling bedrijfsafval
• Zwerfvuilanalyse en aanpak

• Creëren van veelzijdig aanbod om verschillende groepen
bij elkaar te krijgen
• Bewoners en wijkorganisaties duurzaam met elkaar verbinden
• De ontmoeting binnen het kwetsbare deel van de wijk stimuleren
door gerichte en gedragen activiteiten te organiseren
• Verkamering tegengaan en bevorderen betaalbare huurwoningen
van goede kwaliteit
• Aandacht voor mogelijke achterstandsproblematiek
• Reguleren gebruik coffeeshops
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Ik ga altijd naar buiten.
Ik vind het leuk om
te fietsen, steppen,
skateboarden,
voetballen,
volleyballen, boksen,
hardlopen en
overgooien. De wijk
is leuk en mooi.
Amin el Bellahssini
(10 jaar)

Ik woon in het Zeehelden. Ik zit op de Max
Velthuijs, het is een leuke school. Ik heb leuke
vriendinnen en ik hoop dat jij ook op onze
school komt, dan is het gezellig samen. Ik hoop
dat we samen een leuke toekomst hebben.
Groetjes,

PIET HEINSTRAAT 2

BOEKENTIPS VOOR
DE FEESTDAGEN:

0-4 jaar:
Sinterklaasliedjes - Mark Jansen
De leukste Sinterklaasliedjes,
natuurlijk in een nieuw jasje. Op
onnavolgbare wijze geïllustreerd
door Mark Jansen.

Melika Shourehdeli (10 jaar)

4-6 jaar:
De Nietsmachine - Stefan Wolters
Tijdens de feestdagen kan je prima
nietsdoen… Zeker als je daar een
machine voor hebt. De Nietsmachine!
Een kleurrijk en grappig
prentenboek met tekeningen van
Barbara de Wolf

Kind van de wijk
Bruin en Berber

6-8 jaar:
Jippie, een humeurig sprookje Sanne Roosenboom
In het land Jippie is iedereen altijd
vrolijk. Behalve prinses Super, die
is af en toe flink humeurig. Een
komisch verhaal, waarin duidelijk
wordt dat altijd chagrijnig niet leuk
is, maar altijd vrolijk ook zeker niet!

De schatkist stond afgelopen
tijd op de Max Velthuisschool
en zal binnenkort te vinden
zijn op Buitenschoolse
Opvang 2kabouters

Ik zit op de Max Velthuijs
en ik voel mij thuis
Ik zie in de wijk
dat het op een feestje lijkt
Het is de Da Costastraat
waar onze school staat
Ik zit in groep zes
van juf Nanda en juf Wendy
krijg ik les
Ik vind het fijn
als we op school blij zijn
Isranur Cimen
(9 jaar)

8-12 jaar:
Lepelsnijder - Marjolijn Hof
Een prachtig, sprookjesachtig
verhaal over een avontuurlijke
tocht van een jongen met zijn hond.
Voor de liefhebbers van ‘Alleen op
de wereld’.

IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Vertel eens iets over jezelf?
Bruin: ”Ik ben 9 jaar en heb een zusje Berber van 6 jaar. Wij wonen met mijn vader
Rik en mijn moeder Hester in twee huizen: in de Da Costastraat bij mijn moeder
en in De Grote Pyr op de Waldeck Pyrmontkade. Daar wonen wij bij mijn vader.
Op vaste dagen zijn we met z’n allen in
mama haar huis of op de zolder in de
woongroep van mijn vader. Dat is ook een
atelier.

Berber gaat ook wel eens achterop. Ik
vind het een heel leuke school. Het is een
beetje anders, want je mag iedere dag
met de halve klas kiezen wat je het fijnste
lijkt om te doen. De andere helft gaat werken. Ze noemen dat ‘open deuren’. Ik vind
creatief bezig zijn, knutselen, heel leuk
maar ook buitenspelen vind ik leuk. Je
kunt ook naar het theater, of gymmen.
Soms kun je naar muziek.”

Mijn ouders werken allebei thuis. Soms
moet mijn vader of mijn moeder echt even
alleen werken. Dan zitten we bij de
ander.’’

Berber: “Ik vind ‘kiezen door de school’
het leukst. Dat is alleen op vrijdag. Dan is
er in iedere klas een activiteit en mogen
we dus kiezen wat we gaan doen. Ik kijk
het liefst naar filmpjes van Walt Disney of
ik ga een mandala maken en inkleuren.’’

Op welke school zit je?
Bruin: “We zitten allebei op De la
Reyschool, ik in groep 6 en Berber in
groep 3. Daar fietsen we met één van
onze ouders naar toe. Ik fiets altijd, maar

Hebben jullie veel last van corona?
Bruin: “Toen de school dicht was vond ik
dat heel erg. Ik wilde mijn schoolvrienden
zien, Liam en Qays, maar dat kon niet. Je
mocht ook niet bij elkaar komen om te
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spelen, maar met Maas,
mijn beste vriend uit de
woongroep om de hoek,
kon dat wel. We zijn gaan
skaten op de gangen of op
het longbord dat ik zelf
met mijn vader zijn hulp
heb gemaakt.
En de schaakles stopte. Ik was best wel
goed in schaken; ik heb een eerste, tweede en derde prijs gewonnen, maar door
corona is de les gestopt. Nu zit ik sinds
kort op judoles, dit kan voorlopig gewoon
doorgaan.
Ik kan wel blijven knutselen bij mijn vader
op het atelier of ik ga tekenen of lezen uit
Harry Potter samen met mijn moeder. En
we kunnen trampolinespringen. We hebben van de buren een trampoline voor in
de tuin gekregen, daar spelen we soms
botsautootje op.’’

Berber: “Deze tekeningen op het prikbord
in de kamer zijn van mij. Ik teken graag en
speel met mijn knuffels. Ik heb ook een
heel mooi boek met Verborgen Dino’s, daar
kijk ik vaak in. Ook ben ik bezig om mijn
eerste zwemdiploma te halen. Later mag ik
misschien op paardrijden.”
Allerlaatste vraag: Wat willen jullie
later worden?
Bruin: “Piloot!”
Berber: “Boerin!”

