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Bezoekers van de biologische markt op het Prins 
Hendrikplein omschrijven de markt als hun tweede 
huiskamer. Iedereen kent elkaar. Men komt hier niet 
alleen vanwege de mooie producten, maar ook vanwege 
de gezellige sfeer. Wat daarbij helpt is dat de meeste 
marktkramen hier van familiebedrijven zijn. 

De zon schijnt en kinderen rennen door de welbekende 
fonteinen. Veel wijkbewoners komen hier snel hun 
boodschappen halen. Er staat een lange rij voor de 
kaaskraam op het middaguur. Eigenaar van de kraam, 
Willem, omschrijft deze markt als uniek voor Den Haag. 
Hij kan het weten, de ondernemer staat hier al zeven jaar. 
Het is altijd fijn om zijn vaste klanten hier weer te zien. Hij 
vertelt mij vol enthousiasme over zijn kazen. “We hebben 
hier speciale kazen, zoals de Deense Blå Kornblomst. Die 
is lekker sterk van smaak, maar ook gemaakt van melk van 
een koe die minder CO2 uitstoot. Onze klanten hechten 
veel waarde aan de duurzaamheid van onze producten."
De mannen van de notenkraam Go Nuts, met eigenaar 
Boudewijn, bevestigen dat de markt een trouwe schare 
aan klanten trekt. Ongeveer 90% van de klanten zijn vast 
en komt uit onze wijk. Toch merken ze ook dat de markt 
steeds populairder wordt: mensen komen van steeds 
verder om hier aankopen te komen doen. 

GESLAAGD
In 2013 is de markt opgericht via de BIZ, de ondernemers
vereniging van onze wijk. De vereniging heeft indertijd 
duidelijk veel zorg gestoken in de oprichting van de markt 
en het selecteren van de marktkramen voor dit plein.
Volgens Paul van de poelier Paul de Wit & Zn was het 
altijd de bedoeling dat dit een kleinschalige, biologische 
wijkmarkt zou worden. “Vandaar dat nieuwe kraamlui 
eerst een soort sollicitatieprocedure moeten doorlopen 
en een motivatiebrief horen te schrijven. Je moet passen 
in het profiel van deze markt.” Het is indrukwekkend dat 
men is geslaagd in deze visie, want in het begin was het 
zeker niet makkelijk. 

Paul kan dit beamen. “In de eerste taaie jaren kon de 
markt op veel steun rekenen vanuit de wijk. Nu is de 
markt echt een succes geworden.” Trots vertelt hij 
over de bijzondere dieren die in eigen bedrijf worden 
gefokt en verkocht op deze markt: kalikoets, Hollandse 
blauwhoenders en hooglanders. Daarnaast heeft hij ook 
een band opgebouwd met veel wijkbewoners: men vraagt 
hem terloops naar recepten met knoflook en truffel voor 
bij het vlees. Het klinkt heerlijk. 

De aardige vrouw die de groentekraam runt vertelt 
graag over haar klanten. "Hier hebben de mensen geen 
kapsones. Daarnaast is het ook een internationaal publiek 
van allerlei verschillende leeftijden." Vandaag laat Judith 
mij de rucola proeven. Het smaakt pittig en ik moet denken 
aan zomers in Italië.

GUNFACTOR
Achter de Scheveningse vishandel Toet vertelt eigenaar 
Kees Toet mij over het marktleven. “Het gaat er op deze 
markt meer ontspannen aan toe. We kunnen de kraam met 
vier man draaiende houden. Op andere locaties staan wij 
wel met zijn achten.” Ondanks de rust heeft het bedrijf 
toch een drukke periode achter de rug. Corona heeft er 
voor gezorgd dat de kramen in de buitenlucht meer publiek 
trokken. Iedereen kon hier nog steeds terecht toen alles 
dicht was. En de gunfactor werkte ontzettend goed mee. 

Het valt mij op hoe hard men werkt om hier een mooie plek 
van te maken voor de gemeenschap. En het werk is nooit 
af. Er is nog een plekje over voor een broodzaak. De markt 
wacht alleen nog op de juiste kandidaat.

Zeehelden
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Bewonersorganisatie 
ZeeheldenKwartier 
De Groene Eland 

Op 8 september was de behandeling van het gedoogbeleid 
coffeeshops Den Haag in de vergadering van de gemeente
raadscommissie “bestuur”.
In deze vergadering zijn 20 insprekers geweest, waarvan 5 uit 
het Zeeheldenkwartier. De verhalen waren allemaal zeer gelijk. 
Er is grote overlast bij bewoners in het Zeeheldenkwartier van 
klanten en personeel van de coffeeshops. De coffeeshops Dizzy 
Duck, No Limit en Sympathy liggen bovendien in woonstraten 
waar nog geen eens een bakker of groenteboer is.

Bewoners worden uitgescholden, bedreigd en voelen zich vaak 
niet veilig in en om hun eigen huis. Kinderen kunnen niet op 
straat spelen vanwege te hard racende auto’s en hebben vaak 
een onveilig gevoel. De politie geeft aan dat er geen overlast is en 
dat er nauwelijks meldingen van overlast binnen zijn gekomen. 
Dit komt niet overeen met de verhalen die in de raadszaal zijn 
uitgesproken.
Er is geen snelle oplossing. De Burgemeester heeft aangegeven 
dat er voor 3 coffeeshops een locatie bekeken wordt op de 
Binckhorst of het Forepark en de raad geeft aan dat ze niet 
akkoord zal gaan als de nieuwe buurt niet akkoord gaat. 
Dit blijft dus een moeilijk verhaal.
De bewonersorganisatie heeft aangedrongen op handhaving en 
sluiting van de coffeeshops als er overlast is. Deze overlast moet 
dan volgens de Burgemeester wel bekend zijn bij de politie. Een 
mogelijkheid is om heimelijk politieagenten in te zetten, 
bijvoorbeeld door ze een avond thuis uit te nodigen, zodat ze de 
overlast kunnen ervaren. Hopelijk werkt dit.
De enige manier om aandacht te krijgen lijkt te zijn dat er 
consequent overlast gemeld wordt. Dat deed ook de bewoner die 
naast een van de 7 coffeeshops in onze wijk woont en een brief 
aan de burgemeester en de raad stuurde. Echt dat helpt!

Indien u overlast meldt bij de politie, zou de bewonersorganisatie 
graag een cc ontvangen op secretariaat@groeneeland.nl, zodat 
we vanuit de bewonersorganisatie blijvend aandacht hiervoor 
kunnen vragen bij de gemeente.

De commissie vergadering is terug te luisteren 
via de QR code.
Op 0’37” begint de inspraak en op 4’24” spreekt 
de burgemeester.

Coffeeshops in het 
Zeeheldenkwartier

TEKST GUINEVERE MOERMAN

Wat is het toch leuk om te zien dat nu de coronamaatregelen weer 
wat afgeschaald zijn, de bewoners hun betrokkenheid in de wijk 
tonen. De terrassen zijn weer vol, er wordt volop gespeeld in de 
fonteinen en de jeu de boulesbaan is volop in gebruik. Er gaan 
al veel stemmen op voor een tweede jeu de boulesbaan of een 
pingpongtafel. De Bewonersorganisatie gaat aan de slag om te 
zien of dit te realiseren is.
Ook worden er weer volop straatfeesten gehouden. Het is 
nog steeds mogelijk om hiervoor budget aan te vragen bij de 
gemeente. 
Het Zeeheldenkwartier is in de media geweest met onderwerpen 
als de biologische markt op het Prins Hendrik plein, de bomen 
in de wijk, de nieuwe tram, duurzaamheidsinitiatieven en de 
coffeeshops. Bewoners weten de Bewonersorganisatie en elkaar 
goed te vinden.

Over de coffeeshops heeft de Bewoners organisatie op 8 
september tweemaal ingesproken in de vergadering van de 
commissie Bestuur namens bewoners die dit zelf niet durfden. 
Ik ben enorm geschrokken dat de intimidatie en overlast in de 
woonstraten met en in de buurt van coffeeshops zo groot is. Ook 
de frustratie van de bewoners dat de handhaving zo achterblijft 
heeft de volle aandacht van de Bewonersorganisatie. Ik hoop dat 
de situatie spoedig verbetert.

Voor vragen, mail: secretariaat@groene-eland.nl

Guinevere Moerman, 
voorzitter a.i. van de Bewoners organisatie Zeeheldenkwartier.

Vanuit het Kraaiennest

oproep bewoners
Voor de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer en 
voor het bestuur. 

Bij de Bewonersorganisatie Zeehelden kwartier De Groene 
Eland zijn buurt bewoners die willen helpen de wijk te 
verbeteren, altijd welkom!

Voor meer informatie graag mailen naar:
secretariaat@groene-eland.nl
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THE INDIAN SUMMER IS OFF TO A GOOD START 
AT THE MARKET OF THE PRINS HENDRIKPLEIN

PETANQUE CLUB

Visitors describe the organic market as 
their second living room. People come 
here not only because of the attractive 
products, but also because of the 
pleasant atmosphere. A contributing 
factor is that most of the market stalls 
here are family businesses.

The sun is shining and children are 
splashing and dashing around in the well
known fountains. Many local residents 
come here to quickly get their groceries. 
At noon, there is a long queue in front of 
the cheese stall. The stall owner, Willem, 
describes this market as unique in The 
Hague. He should know, the stallholder 
has been here for seven years. It is always 
nice to see his regular customers here 

again. He enthusiastically tells me about 
his cheeses. "We have special cheeses 
here, like the Danish Blå Kornblomst. It has 
a nice strong flavour, but is also made from 
milk from cows that emit less CO2. Our 
customers attach great importance to the 
sustainability of our products."

The men from the Go Nuts nut stall, 
with owner Boudewijn, confirm that 
the market attracts a loyal crowd of 
customers. About 90% of the customers 
are regulars from our district. But they 
also notice that the market is becoming 
more and more popular: people come 
from increasingly further afield to make 
their purchases here. 

SUCCESS
In 2013, the market was launched through 
de BIZ, the entrepreneurs' association of 
our district. At the time, the association 
clearly took great care in setting up and 
selecting the market stalls for this square. 
According to Paul of the poulterer Paul 
de Wit & Zn, the intention had always 
been that this would be a smallscale, 
organic district market. "That is why new 
stallholders first have to go through some 
sort of application process and write a 
motivation letter. You have to fit the profile 
of this market." It is impressive that they 
have succeeded in this vision, because it 
certainly was not easy in the beginning. 

Paul can confirm this. "In the first tough 
years, the market could count on a lot of 
support from the district. Now, the market 
has become a real success." He proudly 
talks about the special animals that are 
bred and sold at this market: calicoes, 
Dutch blue grouse and Highland cattle. 
He has also developed a relationship with 
many local residents: people casually ask 
him for recipes with garlic and truffle to 
accompany the meat. It sounds delicious. 
The lovely lady who runs the vegetable 
stall likes to talk about her customers. 
"Here, people do not have an attitude. 
Besides, it is an international crowd of all 
different ages." Today Judith lets me taste 
the rocket salad. It tastes spicy and I am 
reminded of summers in Italy.

CUSTOMER CREDIBILITY
Behind the Scheveningen fish stall Toet, 
the owner Kees tells me about market life. 
"Things are more relaxed at this market. We 
can keep the stall going with four people. 
At other locations, there are about eight of 
us. Despite the peacefulness, the business 
has had a busy period. Covid19 ensured 
that the openair stalls attracted more 
people. Everyone could still come here 
when everything else was closed. And the 
customer credibility worked extremely well.

It strikes me how hard people work to make 
this a wonderful place for the community. 
And the work is never done. There is still 
a spot left for a bread stall. The market is 
just waiting for the right candidate.

Anyone living in the vicinity of the Prins 
Hendrikplein will be familiar with the 
local petanque or boules court. Ever 
since its opening in 2018, it has become 
a popular place where strangers can 
meet each other. A small community, a 
club, emerged here, a club with members 
with a busy social life, a WhatsApp 
group and its own tournaments. It is 
interesting to look at this place and 
try to understand how this community 
of petanque enthusiasts could emerge. 
What is a successful ‘place’ and how do 
we keep it alive? 

THE INITIATIVE
The court was the idea of one of the locals 
of the district. Her name is Ellen and she 
has lived in the Zeeheldenkwartier for 
thirty years. She presented the idea for 
the court to the city council, she organised 
the budget and the planning. When I asked 
her why she came up with this initiative, 
she had the following answer. 

Firstly, petanque is an accessible sport, 
anyone can join in. It does not matter 
how old you are. The rules are simple and 

participants only need to bring their own 
set of petanque balls. Secondly, it is a 
social sport: you need other people to play 
and you can play oneonone or in groups. 
Furthermore, people find it interesting to 
watch. In this setting, it is easy to connect 
with others. 

That was Ellen’s main goal. She wanted 
to add something to the square that 
would enable people to connect with their 
neighbours. It is nice to see how Ellen 
succeeded in her goal. 

PHP PETANQUE 
The PHP Petanque Club now has about 
90 members. The abbreviation stands 
for Prins Hendrikplein. Petanque has 
the reputation of being a sport for older 
people. Yet most of the active members 
of this club are in their twenties, thirties 
or forties. Yassine (28) is one of the most 
active members. Together with his friends, 
he organises tournaments for the club 
and he tells me that everyone is welcome 
here. The teams are arranged by the 
organisers, and the last tournament was 
on 12 September. Most of the organising 

takes place via the WhatsApp group. 
According to Yassine, the social aspect of 
the game is important, but there are also 
many participants who are truly fanatical 
about this sport. At this club you can learn 
a lot about the rules and techniques of 
petanque. People respect each other’s 
playing time. Balls are exchanged when 
a new member joins. People bring and 
share their drinks and snacks and clean up 
afterwards. In short, there is a real sense 
of community here. 

PLACE MAKING 
It could have been different. In the past few 
years, many petanque courts have been 
opened in different towns and villages. 
Some courts are successful, but others 
remain unused. According to the theory of 
place making, it is important that a public 
space, for instance a square, has multiple 
functions. The creation of one petanque 
court is not enough to make it a successful 
public space where social life gets going 
and communities develop. In this respect, 
the Prins Hendrikplein can be a good 
lesson for us.  

TEXT LAUREN ROMIJN PHOTOS LAUREN ROMIJN / WYBE VAN DE KUINDER
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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.

TIJD  

Deze wijzerplaat van een imposant uurwerk staat op de rechtertoren van de Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk, of Elandkerk, in de Elandstraat. Bij een 
wijzerplaat denk je misschien eerder aan een grote geëmailleerde plaat waarop 
vaak zwarte of vergulde cijfers zijn aangebracht, maar strikt genomen is dit ook 
een wijzerplaat, al is op de foto moeilijk te zien of het een plaat is of iets dat is 
opgebouwd uit verschillende delen. De wijzerplaten zien er nog steeds goed uit en 
zijn duidelijk te zien vanaf grote afstand. De grote wijzer is al gauw een meter of 
twee lang. Deze foto is vanaf het Elandplein genomen. Er zijn dus nog drie andere 
wijzerplaten. Die aan de westkant is goed te zien vanaf het Elandplein. De 
noordkant is wat lastiger, want daar staat de linkertoren grotendeels voor. De 
zuidkant zie je goed vanaf de Waldeck Pyrmontkade. De oostkant is ook nog 
duidelijk leesbaar vanaf de Noordwal. 

Het mechanische uurwerk heeft het een lange tijd geleden begeven en is 
vervangen door een elektrisch klokje. De Elandkerk valt tegenwoordig onder 
Monumentenzorg. Hopelijk betekent dit, dat het uurwerk - in circa 1920 
vervaardigt door de firma Eijsbouts uit Asten - evenals andere aantastingen door 
de tijd en de atmosfeer van deze schitterende kerk, op termijn gerestaureerd 
gaat worden. Maar voorlopig; mechanisch of elektrisch uurwerk, in tegenstelling 
tot het overgrote deel van de her en der opgestelde stadsklokken, (waarom staan 
veel van de destijds met veel poeha gepresenteerde stadsklokken stil?) loopt 
deze klok op tijd. Want vooral in deze stad, waar de tijd nooit stil staat, is het 
prettig om te weten hoe laat het is.
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Maarten Harpertszoon Tromp komt in 1598 ter 
wereld als eerste zoon van Harpert Maertenz, 
een kapitein bij de Admiraliteit van de Maze 
(Rotterdam). Als Maarten negen jaar oud is 
neemt zijn vader hem mee op zijn schip als 
scheepsjongen. Het schip van Harpert en zoon 
Maarten is een onderdeel van het dekkings
eskader ten behoeve van de vloot van Jacob 
van Heemskerk in de slag bij Gibraltar (1607), 
waar de hele Spaanse vloot werd vernietigd. 
In 1610 werd Maarten’s vader ontslag verleend 
in verband met het, mede dankzij die slag 
gerealiseerde, Twaalfjarig Bestand.
Vader en zoon bleven op zee maar nu als 

kooplui. In datzelfde jaar voeren zij naar Guinee waar ze slaags raakten met een 
zeerover. In die strijd werd Tromp’s vader gedood en werd hijzelf gevangen 
genomen en gedwongen voor de zeerover te werken. Na twee jaar lukte het hem 
te ontsnappen. Na zijn terugkeer in Rotterdam werkte Tromp als timmerman op 
een scheepswerf om zijn moeder en zijn zussen te onderhouden.

In 1617 trad hij als kwartiermeester weer in dienst bij een onderdeel van de 
marine dat Hollandse handelsschepen escorteerde (konvooivaart). Daar werd hij 
bevorderd tot stuurman. In 1619 nam hij ontslag en ging de koopvaardij weer in. 
Voor een tweede keer werd hij door piraten gevangen genomen en een jaar lang 
vastgehouden.

In 1621 was het Twaalfjarig Bestand afgelopen en moesten de Spanjaarden en de 
door hen gesteunde Duinkerkse kapers weer bestreden worden. Tromp trad weer 
in dienst van de Admiraliteit van de Maze, nu als luitenant. Zijn schip voerde veel 
aanvallen uit op de Spaanse kust. In 1624 kreeg Tromp het bevel over een eigen 
schip waarmee hij handels en vissersschepen beschermde tegen aanvallen van 
Duinkerkse kapers. In zijn eentje wist hij in 1627 een aanval van vijf kaperschepen 
af te slaan.
De carrière van Tromp vertoont een stijgende lijn. In 1629 wordt hij vlaggenkapitein 
op het schip van luitenantadmiraal Piet Hein. Samen gaan ze het gevecht aan met 
de kapers. In die slag sneuvelt Hein en zet Tromp de strijd voort. De kapers worden 
vernietigend verslagen en Tromp verovert drie schepen. In de jaren daarna 
verovert Tromp nog vele kaperschepen en wordt daarvoor door de Staten van 
Holland meerdere keren met gouden eretekenen beloond. 
Onderlinge naijver binnen de top van de marine zorgde er voor dat Tromp niet de 
door hem gewenste promotie kreeg en gewoon kapitein bleef. Toen ook nog zijn 
vrouw overleed, besloot hij andermaal de marine te verlaten. Hij wordt directeur 
van 's Lants Equipagie waarmee hij verantwoordelijk wordt voor de verbetering 
van bemanning en bevoorrading van de marineschepen.

In 1635 slagen de Duinkerker kapers er in om de Hollandse blokkade te doorbreken 
en een groot aantal vissersschepen te veroveren. Tromp wordt met klem verzocht 
weer dienst te nemen. Hem wordt de hoogste rang, die van luitenantadmiraal, 
aangeboden. Tromp treedt weer in dienst en verslaat niet alleen de kapers in de 
slag bij Duinkerken, maar ook de Spaanse vloot in de Slag bij Duins.

In 1648 eindigt de Tachtigjarige Oorlog, maar vier jaar daarna breekt de Eerste 
EngelsNederlandse Oorlog uit. Tromp voerde daarin met wisselend succes 
verschillende zeeslagen. Het verhaal gaat dat hij na de gewonnen slag bij Singels 
in 1652 een bezem in de mast van zijn schip heeft gehesen om te laten zien dat hij 
de zee had schoongeveegd.
In augustus 1653 probeerde de vloot van de Republiek een blokkade door de 
Engelse vloot te doorbreken. Tijdens deze Slag bij Ter Heijde werd Tromp door een 
musketkogel in het hart getroffen en stierf ter plekke. De strijd werd voortgezet 
door Tromp’s vlaggenkapitein Egbert Kortenaer. Deze slag luidde het eind van de 
oorlog in omdat beide vloten zo veel schade hadden opgelopen dat het voorzetten 
van de schermutselingen zowel Engeland als de Republiek te veel geld zou kosten. 

Maarten Tromp is drie keer getrouwd geweest en liet twaalf kinderen na waarvan 
er een, Cornelis, ook luitenantadmiraal bij de marine werd. Tromp kreeg een 
staatsbegrafenis in de Oude Kerk van Delft.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

MAARTEN TROMP
(1598 – 1653)

Steeds terugkerende zeeheld
TEKST RENÉ MORS

Op het raam staat in sierlijke 
letters ‘Lavinia’ en wie door 
het raam kijkt ziet een bonte 
verzameling tafels, stoelen, 
banken en helemaal achterin 
een bonte keuken. Menig 
voorbijganger aan de Piet 
Heinstraat 103a moet het 
zich afvragen: wat is dit 
voor een zaak?

Na een hartelijk welkom 
door de vrolijke Lavinia 
maakt de nieuwsgierigheid naar wat 
er zich in deze kombuis afspeelt plaats voor verwondering. Je komt hier 
werkelijk ogen tekort: kleurrijke prenten, foto’s, heel veel boeken, kopjes, 
theepotten en bordjes in alle maten. Een diversiteit aan meubels. Stijlen uit 
verschillende periodes met elkaar gecombineerd. Het is geen winkel en geen 
restaurant. Het zou een filmset kunnen zijn voor een Franse film als Chocolat 
waar tegelijkertijd een Engels kostuumstuk opgenomen wordt.
Het voelt heel fijn aan en dan is daar ook nog die heerlijke geur…

Zonder twijfel is dit de meest sfeervolle kombuis van het Zeeheldenkwartier.
Aan de keukentafel schenkt Lavinia koffie in een zorgvuldig uitgekozen oud 
Engels kopje versierd met bloemetjes. Ernaast een champagneglas met water 
op een goudomlijste spiegel als dienblad. Bij de koffie stukjes chocoladetaart, 
die te mooi zijn om op te eten, maar te lekker zijn om te laten liggen. 

Deze Roemeense journaliste belandde tien jaar geleden met haar gezin in het 
Zeeheldenkwartier. Als correspondent in Den Haag bracht zij verslag uit van 
de politieke ontwikkelingen voor een Roemeense tvzender. 
Haar interesse voor verhalen over eten en het fotograferen van eten, was 
echter groter. De liefde voor chocolade en bakken bracht haar een diploma 
van de Parijse Lenôtre patisserieopleiding. 

Vijf jaar geleden besloot Lavinia om de journalistiek overboord te gooien en 
te gaan doen wat ze het liefst doet: het bakken van bijzondere taarten met 
de mooiste biologische producten. Mensen uit de buurt hielpen haar graag 
op weg en al snel vond ze het pand in de Piet Heinstraat, vlakbij huis. In twee 
weken werd de zaak ingericht met alle bewaarde ‘props’ van ooit gemaakte 
fotoreportages. Ongelooflijk wat er allemaal opgeslagen lag in haar huis. 

Het dagelijks open zijn als tearoom was al snel niet meer te combineren 
met het bereiden van taarten en andere lekkernijen. Wie weleens een taart 
heeft besteld, begrijpt hoeveel aandacht daaraan wordt besteed. De zaak 
is tegenwoordig alleen op afspraak geopend. Bijvoorbeeld voor een zeer 
uitgebreide High Tea of een intiem familiediner. 

Lavinia’s betrokkenheid bij de buurt is opmerkelijk. Toen er in de winkels geen 
bloemmeel meer verkrijgbaar was, hielp bakkerij Maxima haar uit de brand. 
Op haar beurt maakte Lavinia pakketjes met o.a. deze bloem en een recept 
om een brood te bakken. Mensen kregen het pakketje op voorwaarde het 
zelfgebakken brood te delen met een buurtbewoner. 
Typisch Lavinia is natuurlijk haar passie voor chocolade. Dit wonderbaarlijke 
product dient als basis voor haar beroemde veganistische taarten en wordt 
op alle mogelijke manieren verwerkt.

Ook eens een pure chocoladeervaring beleven?

TEKST HEDI LOUWERSHEIMER

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

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

van de koks.

Lavinia Cakes’n Buttons
Piet Heinstraat 103a
Afspraak maken en bestellen:
Telefoon: 06 44933329
facebook.com/cakesnbuttons
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Iedereen die in de buurt woont van het Prins Hendrikplein 
zal wel bekend zijn met de lokale petanque- of jeu de 
boulesbaan. Sinds de opening van de baan in 2018 is 
het een populaire plek geworden, waar bekenden en 
onbekenden elkaar kunnen ontmoeten. Een kleine 
community is hier ontstaan; een community met een 
druk sociaal leven, een WhatsApp-groep en eigen 
toernooien. Het is interessant om naar deze plek te 
kijken en te proberen te begrijpen hoe dit sociale leven 
kon ontstaan. Wat is een succesvolle ‘plek’ en hoe 
houden we zo’n plek in leven? 

Het initiatief 
De petanquebaan was het idee van een van de lokale 
inwoners van de buurt. Haar naam is Ellen en zij woont al 
dertig jaar in het Zeeheldenkwartier. Zij was degene die 

het idee voor de baan presenteerde bij het stadsbestuur 
en zij organiseerde het budget en de planning. Toen ik 
haar vroeg waarom zij met dit initiatief naar voren kwam, 
had zij het volgende antwoord. 

Ten eerste is petanque een toegankelijke sport, iedereen 
kan meedoen. Het maakt niet uit hoe oud je bent. De 
regels zijn simpel en deelnemers hoeven alleen hun 
eigen set petanqueballen mee te nemen. Ten tweede 
is petanque een sociale sport: je hebt andere mensen 
nodig om te spelen en je kan eentegeneen spelen of in 
groepen. Verder vinden mensen het interessant om erbij 
te staan als toeschouwers. In zo’n decor is het makkelijk 
om contact te leggen met anderen. 

Dat was Ellen’s belangrijkste doel. Ze wilde iets toevoegen 
aan het plein waardoor mensen contact konden leggen 
met hun buren. Het is leuk om te zien hoe Ellen is geslaagd 
in haar opzet.

PHP Petanque
De PHP Petanquecommunity heeft nu ongeveer 90 leden. 
De afkorting staat voor Prins Hendrikplein. Petanque heeft 
de reputatie een sport te zijn voor oudere mensen. Toch 
zijn de meeste actieve leden in deze community twintigers, 
dertigers of veertigers. Yassine (28) is een van de meest 
actieve leden. Samen met zijn vrienden organiseert hij 
toernooien voor de community en hij vertelt mij dat 
iedereen hier welkom is. De teams worden ingedeeld door 
de organisatoren. Het meest recente toernooi was op 12 
september. Het meeste organisatiewerk vindt plaats via 
de WhatsApp groep. Volgens Yassine is het sociale aspect 
van het spel belangrijk, maar er zijn ook veel deelnemers 
die echt fanatiek zijn in deze sport. In deze community 

kun je dus veel leren over de regels en technieken van 
petanque. Men heeft respect voor elkaars speeltijd. Ballen 
worden uitgewisseld wanneer een nieuwe deelnemer 
aansluit. Mensen brengen en delen hun eigen drinken en 
eten en ruimen achteraf weer op. Kortgezegd: er heerst 
hier een echte gemeenschapszin. 

Placemaking
Dat had ook anders kunnen zijn. In de laatste jaren zijn 
er in verschillende steden en dorpen veel petanquebanen 
geopend. Sommige banen zijn succesvol maar andere 
banen worden niet gebruikt. Volgens de theorie van 
placemaking is het belangrijk dat een publieke plaats, 
zoals een plein, meerdere functies heeft. Het aanleggen 
van één petanquebaan maakt nog niet dat het een 
succesvolle openbare ruimte wordt waar het sociale leven 
op gang komt en gemeenschappen ontstaan. Het Prins 
Hendrikplein kan hierin een goede les zijn voor ons. 

Petanque community 

  " 

TEKST EN FOTO'S GIJS VAN GINNEKENburen
Mensen met een echt hart voor de wijk
Een middagje meelopen met André van Soelen en Erica Spikker, enthousiaste 
trekkers van het buurtpreventieteam (BPT) Zeehelden kwartier, gaf een mooi 
inzicht in waar het BPT voor staat. 

Al 7 jaar zijn de zo’n 30 deelnemers aan het BPT de oren en vooral ogen van de gemeente en 
handhaving in de wijk. Troep op straat, afval naast containers, hondenpoep, graffiti, fietswrakken 

en losse stoeptegels worden middels een ‘buiten 
beter melding’ app aan de gemeente doorgegeven. 
Dat gebeurt door teams, die gemiddeld tweemaal per 
maand een rondje van gemiddeld zo’n 2 uur door een 
deel van het Zeeheldenkwartier lopen (de wijk is in 
4 delen verdeeld).

De gemeente is superblij met ons BPT, want het 
levert jaarlijks toch zo’n slordige 1000 meldingen op 
waar de gemeente doorgaans echt wel actie op 
onderneemt. Waar mogelijk spreken de BPTleden de 
veroorzaker aan bij het constateren van overlast. 
Erica en André worden geholpen door Loes die de 
loopplanning indeelt en ze vinden het gezellig om 
regelmatig samen door de wijk te lopen of te fietsen. 
Ze doen het met overgave en hart voor de wijk, en 
vinden dat wijkbewoners best aangesproken mogen 
worden op een stuk eigen verantwoordelijkheid om 
hun eigen wijk netjes te houden. 

TEKST EN FOTO'S LAUREN ROMIJN

Daarnaast is het BPT gewoon een gezellige boel met een serieuze kant 
met jaarlijks een EHBO en OMA(Omgaan Met Agressie)cursus en een 
door de groep zelf georganiseerde barbecue. Als je wat meer wil weten 
over wat er zoal in de wijk leeft, sluit je aan bij het BPT. Een 
buurtwandelingetje is een goede afwisseling voor het thuiswerken en er 
is voldoende ruimte voor gezelligheid. Heb jij ook een Hart voor onze 
mooie wijk, sluit je aan. Opgeven via André (0612264939).
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creatief kwartier
OP WOENSDAG 29 JUNI 2022 BARST HET 
40e ZEEHELDENFESTIVAL LOS!

Met een gezellige barbecue werd half september het startsein gegeven voor de 
voorbereiding van het 40e ZeeheldenFestival. It giet oan!

GLUREN BIJ DE BUREN 

Het was stralend weer gedurende de nieuwste editie van Gluren bij de Buren in Den 
Haag op 5 september. Voor veel van de artiesten was dit de eerste keer sinds corona dat 
zij weer mochten optreden. Het mooie aan dit festival is dat je op plekken komt waarvan 
je nooit wist dat zij bestonden. Zo trad de Haagse country band ‘Doolaard’ op in de tuin 
van het Chinese buurthuis aan de Zuidwal. Nooit geweten dat die tuin daar zat! Het was 
een prachtig concert met echte countryhits zoals ‘Josey Wales’ en ‘Dooley.’ Tot de 
volgende keer! 

KunstagendaKunstagenda
Beeld en Geluid 
Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021:  
The Makeable Mind
28 augustus t/m 28 november 2021

Galerie Helder
Airy Spaces – Henri Wagner 
4 september t/m 2 oktober 2021

Unseen – Amsterdam 
17 september t/m 19 september 
Tasmanstraat 188 
Galeriehelder.nl 

NEST 
Is it possible to be a revolutionary and like flowers?
9 september t/m 19 december 2021 
De Constant Rebecqueplein 20b 
Nestruimte.nl 

Parts Project 
After Daan van Golden 
5 september t/m 7 november 2021 
Toussaintkade 49 
Partsproject.nl 

Galerie Ramakers
Pat Andrea
10 oktober t/m 7 november 2021
Toussaintkade 51
Galerieramakers.nl 

Stroom 
Walking seminar – online podcasts 
5 juli t/m 31 december 2022 
Hogewal 1-9 
Stroom.nl 

Quartair 
Under the Church Tower: Hard Times
2 t/m 17 oktober 2021 
Toussaintkade 55
Quartair.nl 

Geselecteerd door Lauren Romijn

Rauw, als de dag valt

Als de ochtend zich wellustig
van een donker kleed ontdoet
het vroege licht met haar laat spelen
omdat ze dat al eeuwen moet

Als de wekker op gezette tijd
schel en hard van zich laat horen
mijn donzen kussen niet capabel blijkt
die wanhoopskreet voorgoed te smoren

Als ik de weerzin overwonnen
mij moeizaam los schud van mijn dromen
komt dat verstikkende besef
dat je nooit meer terug zult komen

Alexanderen.nl

IN-ZICHT/deurkloppers
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! 
FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER
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MET SPECIALE DANK AAN WILLEM JELLE BERG VOOR DE KAART VAN HET ZEEHELDENKWARTIER UIT 1885 

FOTO'S DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING / HAAGS GEMEENTEARCHIEF 
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Afgelopen zomer hebben Eneco en Stedin diverse kabels en leidingen op en rond het 
Piet Heinplein verlegd en vernieuwd. Dit is nodig om straks aan het begin van 2022 te 
starten met het vervangen van de Anna Paulownabrug en daarna de Elandbrug.

STATUS ONTWERP
In 2020 zijn de voorontwerpen en het definitieve ontwerp tijdens bewonersbijeenkomsten 
toegelicht. Waar mogelijk zijn opmerkingen van buurtbewoners en andere belang
hebbenden meegenomen in het definitieve ontwerp. Op dit moment is het definitieve 
ontwerp verwerkt in een bestek. Met een aanbestedingsprocedure selecteert de 
gemeente komend najaar een aannemer die het werk gaat uitvoeren.

VOORLOPIGE PLANNING WERKZAAMHEDEN AAN HET PIET HEINPLEIN
De uitvoering van de werkzaamheden aan het plein starten begin 2022 en duren tot eind 
2023.

Vervangen Anna Paulownabrug Begin 2022 tot en met najaar 2022

Vervangen Elandbrug Najaar 2022 tot met najaar 2023

Openen Piet Heinplein, aanleggen nieuwe 
kade, inrichten plein

Najaar 2022 tot eind 2023

De planning is dat het nieuwe Piet Heinplein begin 2024 klaar is.

KABELS EN LEIDINGEN
Afgelopen zomer heeft Stedin mantelbuizen aangebracht tussen het hoogspannings
station aan de De Constant Rebecquestraat en de Mauritskade op de hoek van het 
Louis Couperusplein. Momenteel worden door deze boringen kabels getrokken die de 
verbindingen die door het Piet Heinplein lopen moeten vervangen. Het aanbrengen 

van deze kabels zal duren tot eind oktober 2021. Na het trekken van de kabels worden 
deze aan elkaar gemonteerd en getest zodat deze verbindingen klaar zijn om de oude 
verbindingen over te nemen. Vervolgens worden de oude verbindingen zorgvuldig 
één voor één overgenomen en getest. Pas wanneer één verbinding volledig getest en 
overgenomen is, kan er met de volgende verbinding begonnen worden. Het overnemen 
van deze drie verbindingen duurt tot Q2 – 2022. De meeste van deze werkzaamheden 
vinden inpandig plaats in de elektriciteitsstations. Tot slot zullen in juni/juli 2022 de 
oude kabels geconserveerd worden en het kabelgedeelte rondom het Piet Heinplein 
verwijderd worden.

Voor de veiligheid van de weggebruikers en de werkers is daarom in een deel van de 
Elandstraat een bufferzone ingesteld, waardoor men daar tussen de 2e de Riemerstraat 
en de Zoutmanstraat tot eind oktober maximaal 30 km/h mag rijden.

MEER INFORMATIE
Op denhaag.nl/pietheinplein staat informatie over de werkzaamheden en de plannen 
voor het Piet Heinplein. Ook kunt u hier de online informatiebijeenkomst van 18 mei 
2021 terugkijken. Heeft u vragen of zorgpunten? Omgevingsmanager Bart de Haan 
beantwoordt deze graag. U kunt hem bereiken per email via kademuren@denhaag.nl of 
via telefoonnummer (070) 752 55 97. 

Het werk aan de nieuwe tram 16 gaat bijna beginnen...

BEWONERS VAN HET ZEEHELDENKWARTIER ZAGEN AL DAT ER LANGS HET 
TRACÉ VAN TRAM 16 AL GEMETEN WORDT EN ER GRONDBORINGEN WORDEN 
GEDAAN VOOR DE NIEUWE RAILS. ACHTER DE SCHERMEN WORDT ALLES 
NAUWKEURIG UITGETEKEND. ER WORDEN WERKAFSPRAKEN GEMAAKT, 
MATERIALEN BESTELD, ENZ., ZODAT DE UITVOERING STRAKS ZONDER 
HAPEREN KAN GEBEUREN. EEN GOEDE VOORBEREIDING ZORGT VOOR DE 
MINSTE ÉN KORTSTE HINDER. EN DAT IS ÓÓK EEN DOEL. 

Wilt u nog één keer meedenken
Voordat het zover is komen er nog twee bewonersavonden. Dat mag gelukkig weer ‘live’! 
In oktober komt een belangrijke bijeenkomst voor de definitieve groeninrichting van het 
Prins Hendrikplein. Eind november/begin december volgt een voorlichtingsavond over 
de fasering van de werkzaamheden en over de noodzakelijke verkeeromleidingen. 

Die informatie komt t.z.t. ook op de website denhaag.nl/tramlijnen en in deze krant en 
op de website Zeeheldennieuws.nl. Binnenkort gaat ook verkeerswethouder van Asten 
in gesprek met bewoners en de Haagse Bomenstichting over trillingen.

Het echte werk begint al in januari 2022 
De nutsbedrijven doen hun werk aan kabels en leidingen voorafgaande aan de 
herinrichting. Zij starten in januari ’22 in de Torenstraat, en komen via de Vondelstraat 
naar de Zoutmanstraat. Dat duurt tot april. 

Op 11 april, start het grote werk, dat duurt tot en met december 2022. Dat zorgt voor 
helaas voor overlast. De tram rijdt om. Er rijdt werkverkeer. Onhandige omleidingen en 
herrie. Zand op de deurmat. Maar het wordt er wel beter van. Begin 2023 rijdt de nieuwe 
tram. 
En daar doen we het voor! 

Meer informatie: zie denhaag.nl/tramlijnen of bel de omgevingsmanager Maarten Renz: 
06 5010 3827.

Voorbereiding vernieuwing Piet Heinplein
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Niet alleen het Piet Heinplein gaat op de schop, ook de 
kade van de Noordwal, tussen de Bibliotheekbrug en de 
Hemsterhuisbrug, krijgt een opknapbeurt. En daar blijft 
het niet bij: de monumentale Hemsterhuisbrug wordt 
teruggebracht in de oude glorie. Hij wordt weer draaibaar 
en de brug krijgt een historische look and feel. Eind van 
dit jaar starten de voorbereidingen.

In Den Haag staan veel van de oude kademuren en 
bruggen op houten palen. Door een bacterie in het water 
zijn de houten palen beschadigd. Het is daarom nodig 
deze kademuren en bruggen te versterken of te vervangen. 
De gemeente Den Haag werkt op verschillende plekken in 
de stad aan dit herstel. Nu de werkzaamheden op de 
Prinsessewal zijn afgerond, zijn de Noordwal en het Piet 
Heinplein aan de beurt.

Status ontwerp
De Hemsterhuisbrug is een echte blikvanger in de Haagse 
binnenstad. Maar de monumentale gietijzeren brug uit 
1885 kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Vroeger 
kon de brug worden opengedraaid, maar in de jaren ‘60 is 
de brug vastgezet. Op verzoek van verschillende partijen 
wordt de Hemsterhuisbrug nu weer draaibaar gemaakt. 
Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het 
monumentale draaimechaniek. Met een draaibare 
Hemsterhuisbrug is de binnenstad beter bereikbaar voor 
rondvaartboten.

Historische uitstraling
Tegelijk met het draaibaar maken wordt de brug 
gerenoveerd en worden historische elementen 
teruggebracht. Zo wordt het hekwerk langs de Noordwal 
verlengd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 
Ook worden er op de brug nieuwe lampenkappen geplaatst 

die zijn ontworpen naar historisch voorbeeld. Het brugdek, 
het hekwerk en de lantaarnpalen op de brug veranderen 
niet, maar krijgen een opknapbeurt en nieuwe verf. Ook 
de natuurstenen dekzerken van de kademuur en de brug 
worden opgeknapt en hergebruikt. Om de brug tijdens 
een brugopening af te kunnen sluiten voor fietsers en 
voetgangers komen er ‘klaphekken’. Deze klaphekken 
passen beter bij de historische uitstraling van de brug 
dan de roodwitte slagbomen die standaard worden 
toegepast.

Brugwachtershuisje komt terug 
Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog stond er naast de 
Hemsterhuisbrug een brugwachtershuisje. Nu de 
Hemsterhuisbrug weer draaibaar wordt, komt er op de 
oorspronkelijke plek ook weer een brugwachtershuisje 
met historische uitstraling. Hierin komen de technische 
installaties en het bedienpaneel voor de brug. Met het 
plaatsen van het brugwachtershuisje versterken we de 
historische uitstraling.

Uitstapvoorziening
Ter hoogte van de Kalkoenstraat komt een uitstap
voorzieningvoor recreatie en rondvaartboten. Zij kunnen 
hier kort aanleggen, maar niet overnachten. Deze 
uitstapvoorziening is vergelijkbaar met die langs 
deToussaintkade. Langs een deel van de kade komen 
vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen van 
vergunninghouders.

Op de denhaag.nl/kademuren is meer informatie te vinden 
over de plannen bij de Noordwal en de Hemsterhuisbrug. 
Heeft u specifieke vragen? Neem contact op met Jeroen 
Spanjer, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag. 
U kunt mailen naar kademuren@denhaag.nl of bellen met 
(070) 752 55 97.

Kademuur Noordwal en Hemsterhuis
brug in oude glorie hersteld

COLLECTIE HAAGS GEMEENTEARCHIEF

IMPRESSIES BRUGWACHTERSHUISJE: INGENIEURSBUREAU DEN HAAG

FOTO: EMMY DE GRAAF

RONDJE 
HOND DOOR ELS KRUIK

Ik vind eigenlijk dat wij honden te weinig inspraak 
hebben en dat er van alles wordt gedaan zonder ons op 
de hoogte te stellen. Bijvoorbeeld wanneer en hoeveel 
er gegeten gaat worden. Dat kan wat mij betreft niet 
vaak genoeg zijn. Het is fijn dat ik als eerste mijn eten 
krijg, maar dat ik daarna de hele tijd op de bank moet 
zitten toekijken totdat er een piepklein baashapje wordt 
geserveerd, dat kan er bij mij niet in. ”Een klein stukje 
maar hoor, anders word je te dik!” Dit is volkomen 
onzin. Ik ren het er weer uit!

Een ander voorbeeld: gezellig ergens naar toe. Dat 
kan lopend, maar dan moet ik snel zijn met dingetjes 
van de straat opeten, anders krijg ik een “Nee!“ met 
rukje halsband, of een afknelactie als ik een straat
kat achterna wil gaan. Ze wil dat echt niet, maar ik 
vind het noodzakelijk. Opzouten!

Of iemand bezoeken. Meestal heel leuk, want ik krijg 
een knuffel en iets lekkers, maar als de dierendokter 
het uitje is? Ook al krijg je een vriendelijk woord, je 
weet niet wat en hoe. En de baas me maar vast 
houden op die tafel…

Of met de auto. Achterin, meedeinend in mijn mand, 
of echt geïnteresseerd uit het raampje naar andere 
auto’s kijkend. Soms krijg ik bewonderende blikken, 
men vindt mij wel een leuk en slim hondje geloof ik, 
en ach ja, de mensen hebben ook wel eens met me te 
doen als ik droeviger kijk omdat ze alweer met die 
verdomde CD meezingt. Kan er nu nooit eens een 
ander en minder hard liedje op staan? Ze weet toch 
dat Ik niet doof ben, hoewel ik wel vaak een beetje 
doe alsof…

Inspraak en transparantie? 
Weinig van te merken…
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Platanus x hispanica 

Eigenlijk weet ik alleen dat ik een plataan ben met een monumentaal nummer, p5507. Ik 
ben moeilijk te fotograferen, 161 jaar oud en ben misschien wel de oudste boom van het 
Zeeheldenkwartier. Ik sta in de tuin van aardige mensen. En zij hebben weer aardige buren. 
Dat zeg ik omdat veel mensen bejaarde bomen als ik willen omzagen. Ze hebben altijd 
weer een ander verhaal. We zijn gevaarlijk, staan in de weg, kunnen omvallen, verliezen 
takken. Maar wij horen de werkelijke verhalen. Meestal is dat simpelweg omdat wij door 
onze grootte te veel zonlicht weghalen en omdat alweer een andere wethouder vindt dat 
we in de weg staan van een nieuwe tram of een zichtlijn. Wij, oude bomen waren hier lang 
voordat de eerste huizen verschenen. Toen konden we met elkaar communiceren. Nu zijn 
we omringd door huizen. Hoor je ons klagen? Zeggen wij dat de huizen weg moeten? Wij 
platanen hebben weinig nodig, zeuren niet. Hoeven niet zo vaak gesnoeid te worden als 
onze vrienden de kastanjes. We ruisen prettig in de wind, houden van regen, weer en wind, 
zijn niet veeleisend en het aanzien waard. Wat wil je nog meer?

Haagse Bomen App
Alle Haagse stadsbomen zijn vastgelegd in een app en met die informatie is een handige 
website gemaakt: de Haagse Bomen App. Deze app kunt u gebruiken op uw smartphone 
en tablet, maar ook op uw pc of laptop. 

In de Haagse Bomen App ziet u de stadsbomen en monumentale bomen van Den 
Haag, zoals de oude plataan tussen de Hugo de Grootstraat, Zoutmanstraat en de van 
Speijkstraat.

Bekijk de Haagse  
Bomen App

Stadsbomen
Wat is een stadsboom? Natuurlijk iedere 
boom die vlakbij de straat staat en als op 
zichzelf staand herkenbaar is. Maar ook 
‘solitaire’ (alleenstaande) bomen die in 
een beplanting of gazon staan en om die 
reden als stadsboom beheerd worden. Het 
zijn in ieder geval altijd bomen die in de 
openbare ruimte staan en in onderhoud 
zijn bij de gemeente.

Bomen in het bos en andere bosachtige 
plantsoenen zijn  voor alle duidelijkheid  
geen stadsbomen.

120.000 stadsbomen
In Den Haag staan circa 120.000 
stadsbomen. Ieder jaar worden van 
bijna 40.000 bomen de gegevens gecontroleerd en vastgelegd in de app. De getoonde 
informatie kan soms iets verouderd zijn.

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

We gaan dit keer de grenzen over. Kijken wat de Japanners aan hergebruik en 
repareren doen. :)

Kintsugi
Als een kopje of een bord stuk valt, dan lijmen de 
Japanners de scherven weer aan elkaar. Niet met 
gewone lijm, maar met goudlijm. Breuken mogen er zijn. 
Ze mogen zelfs zichtbaar zijn. De Japanners noemen 
dit: Kintsugi, dat perfecte imperfectie betekent, ook wel 
Kintsukuroi genoemd. ‘Kin’ betekent ‘gouden’ en ‘tsugi’ 
betekent ‘samenvoegen’ dus letterlijk samenvoegen 
met goud.

Dus niet zomaar kapot aardewerk weggooien dat je nog 
kunt repareren. Het verdient nog steeds aandacht en respect door ze met grote zorg 
te repareren. De gouden ‘aderen’ die je kopje of bord hierdoor krijgen, staan dan ook 
symbool voor de gedachte dat iets wel gebroken kan zijn, maar er niet minder mooi 
door is. Sterker nog, een gebroken iets kan júist mooi zijn omdat het gebroken is 
geweest. Dat is nog eens duurzaam.

Maar zeker ook de symboliek vind ik prachtig. De gedachte dat als een gebroken bord 
of kopje het al waard is om te lijmen met ook nog eens dure goudlijm: dan ben ik als 
persoon helemaal de moeite waard. Ik mag mijn breuken en fouten laten zien. En jij 
ook! Het staat symbool voor de poging jezelf te verzoenen met de imperfecties van 
het leven.

Haha, en nu niet iets stukgooien, omdat je iets wilt goudlijmen. Dat is dan weer niet 
duurzaam.

Sashiko
Gelukkig is er nog een variant die er op lijkt, 

maar dan voor textiel: Sashiko, dat kleine 
steekjes betekent, in het Engels ‘visible 

mending’ genoemd. Dit is een traditionele 
borduurtechniek, waarmee Japanse boeren en 

vissers vroeger hun kleding versterkten. Meerdere 
lappen donkerblauwe stof werden met kleine witte 
steekjes aan elkaar vastgemaakt.

Vroeger naaide mijn moeder een leuk sjabloon over 
een gat in mijn maillot. Inmiddels mag je er in alle 
kleuren op los borduren. Gaatjes en scheuren die 
in kleding zitten hoef je niet weg te stoppen, maar 
mogen zichtbaar zijn. Je kunt het gaatje accentueren, 
motieven geïnspireerd op de natuur erom heen 
borduren, streepjes erover heen borduren, etc. 
Volg je creativiteit of de sjablonen die op internet te 
vinden zijn. Zo krijgt jouw jeans, tshirt, blouse, jurk, 
tas of kussen een heel eigen en unieke look.

Ook weer super duurzaam. Minder weggooien. 
Kleding versieren, mooier maken en jezelf laten zien.

Ik wens je mooie breuken en lieve gaatjes.

 NIEUWSFLITSEN 

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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 NIEUWSFLITSEN 

Beestenspul
Onze kinderboerderij is helaas nog steeds 
beperkt open, maar NIET dicht. Woensdag 
van 1012 en van 1316 uur ben je welkom. 
Kom je kijken naar onze mandarijneenden. 
Wat een mooie kleuren hebben ze en de 
mannetjes laten zich weer van hun mooiste 
kant zien.

Beestenspul is nog steeds een WECYCLE
punt, waar je elektrische apparaten kan 
inleveren. En sinds kort ook: vetrecycle.

Ten slotte heeft Carlo Deur ons na vele jaren op 1 oktober verlaten. Hij werkt nu bij een 
bouwmarkt. Carlo, bedankt!

Behoud Klein Tasmania
Onze buren van de wijk Duinoord danken alle grote en kleine Zeehelden die de petitie 
‘Behoud Klein Tasmania’ hebben ondertekend. De kleine speeltuin in de Tasmanstraat 
dreigt te worden vervangen door fietsenstallingen. De stand: bijna 1.600 handtekeningen! 

En helaas is actie nog altijd nodig: aan het begin van de zomer hebben Haganum en 
stichting VO Haaglanden een vergunning aangevraagd voor bouwwerkzaamheden in de 
speeltuin.

Buurtbewoners hebben de politiek opgeroepen het nut en de noodzaak van de plannen 
voor de uitbreiding van het schoolplein van Haganum te beoordelen als niet (voldoende) 
bewezen. Van vergroening is geen sprake en van groei van het aantal fietsen evenmin. Ze 
hebben de gemeente gevraagd de belangen van groen en spelen in Duinoord zwaar mee 
te laten wegen in hun besluit en de omstreden vergunning niet te verlenen. Voorlopig 
heeft de gemeente aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beslissing. 

Het najaar staat dus nog altijd in het teken van actie voor Klein Tasmania. Duinoord hoopt 
half november met beter nieuws te komen. 

 Ondertekenen kan nog altijd hier: behoudkleintasmania.petities.nl

ORAC’s vanaf 15 oktober in bijna de 
hele wijk
De afgelopen weken zijn er weer een behoorlijk aantal ORAC’s in onze wijk geplaatst in 
het deel globaal tussen Zoutmanstraat – Laan van Meerdervoort – Anna Paulownastraat 
– Piet Heinstraat. Vanaf 15 oktober worden ze in gebruik genomen en zijn we ook daar 
van de meeuwenoverlast verlost. De bewoners ten oosten van de Anna Paulownastraat 
moeten nog even geduld hebben.

LET OP: ACCUDIEFSTAL
In de afgelopen jaren zijn de elektrische fietsen 
erg populair geworden. Zo ook in de wijk het 
Zeeheldenkwartier. Uit cijfers van de politie 
over 2021 is gebleken dat er een flinke stijging 
van de diefstal van accu’s van elektrische 
fietsen te zien is. 
De diefstallen van accu’s van elektrische fietsen 
worden op verschillende momenten van de dag 
uitgevoerd. De dieven zijn handig en snel. Het 
is daarom erg belangrijk dat u de accu van uw 
elektrische fiets eraf haalt. Zelfs wanneer u 
alleen voor een korte boodschap een winkel 
binnengaat. Dieven halen in een korte tijd de 
accu van de elektrische fiets af en kunnen deze 
dan weer doorverkopen.

Dus let op en haal de accu uit uw fiets.  
Ziet u iets verdachts, dan kunt u altijd contact opnemen met de politie op het 
nummer 0900-8844.

oproep
Wie schrijft dit jaar een kerstverhaal voor de middenpagina 
van ons kerstnummer? Deadline is 18 november. Maximaal 
1000 woorden. 

 Vragen en aanmelden: info@zeeheldennieuws.nl

De burgemeester was op bezoek
in het Zeeheldenkwartier 

In het kader van de kennismaking van de burgemeester met het stadsdeel centrum 
bezocht onze burgemeester, Jan van Zanen, op 16 september o.a. het Jenny Plantsoen 
en biologische moestuin het Welpje.

Personal Fitness Nederland  
Haaglanden viert 5jarig bestaan 
Het is feest, 15 oktober bestaat de fitnessstudio op het Piet Heinplein 5 jaar! Dit moet 
natuurlijk uitgebreid gevierd worden. De hele maand oktober staat de agenda vol met 
diverse activiteiten voor klanten en geïnteresseerden.

In 2016 besloten Melih Kaya en Marco Hoogendijk om hun expertise op het gebied 
van gezondheid en vitaliteit breder in te zetten. Na een korte zoektocht kwamen ze in 
aanraking met het Fit for Life programma van Personal Fitness Nederland. De eerste 
vestiging op het Piet Heinplein 66 was een feit.
Hun ambitie is om Den Haag en omstreken gezonder te krijgen. Ze willen graag dat 
mensen fitter, energieker en gezonder zijn, wat er voor zorgt dat ze met meer plezier in 
het leven staan.

Ze nodigen bewoners uit om op 15 oktober dit heugelijke feit met hen te vieren. Doe mee 
aan een yoga, insanity of boksles of kom gezellig langs op de borrel.

Voor meer informatie: bel of mail Sanne Overdijk: 06-46304223, sanne@pf4l.nl

In de van Kinsbergenstraat hangen drie prachtige bloembakken. Dat fleurt de straat op.

Dieven accu's 
fietsen actief!

Haal uw 
accu uit uw 
fiets! 
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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 uur

 

 

2518 GP Den Haag  Fax: 070-3153619              
 e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl 

 
 

 

 

 

HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

•  Charmante parterrewoning 
met achtertuin

•  1 slaapkamer totaal 56 m2

•  Eigen grond en heerlijke tuin 
met berging

•  Lichte woonkamer met uitzicht 
op deze gezellige straat in hartje 
Zeeheldenkwartier

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

DA COSTASTRAAT 117, 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

Verkoop
Aankoop
Verhuur
Taxaties
Beheer

 



Het ZeeheldenKwartier is een speciale wijk voor speciale zaken. Niet alleen speciale 
winkels, maar ook speciale koffiebars, lunchrooms en restaurants. Het Zeeheldenieuws 
is het uitgelezen medium om je klanten te bereiken, omdat wij het enige medium zijn, 
dat in alle 6000 huizen in onze wijk huis-aan-huis verspreid wordt.

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

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

Voor informatie over onze zeer gunstige tarieven: info@zeeheldennieuws.nl

<advertorial>

Sjoelen  13.30 tot 16.30 uur
Buurtmaaltijd   inloop 16.00 uur met Livemuziek
Judo 6 t/m 11 jaar  18.00 tot 19.00 uur
Judo 12 jaar en ouder  19.00 tot 20.00 uur

Vrijdag 
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Gymnastiek 55+  9.00 tot 09.45 uur
Gymnastiek 55+  10.15 tot 11.00 uur
High Tea  14.00 tot 15.30 uur
Rommelmarkt (laatste vrijdag van de maand) 9.00 tot 15.00 uur
29 oktober  26 november  17 december

Zaterdag
Marokkaanse mannengroep 15.00 tot 17.00 uur

Zondag
Pannenkoeken (3e zondag van de maand)  13.00 tot 16.00 uur  
Sport en Spel jeugd 14+ Gaslaan 18.00 tot 20.00 uur

Activiteitenladder HeLdenhoek
Maandag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Yoga  9.30 tot 10.30 uur
Gymnastiek 55+   12.30 tot 13.15 uur
Buurtmaaltijd  inloop 16.00 uur met Livemuziek

Dinsdag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Handwerken  9.30 tot 12.00 uur
Bingo  vanaf oktober

Woensdag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Buurtontbijt  9.30 tot 11.30 uur met Livemuziek
Country Linedance  12.00 tot 12.45 uur
Kinderclub 6 t/m 12 jaar 13.00 tot 15.00 uur vooraf aanmelden
Zumba 19.00 tot 20.00 uur

Donderdag
Buurtinloop  9.00 tot 16.00 uur
Stoel Yoga  10.00 tot 11.00 uur

“ We willen allemaal in een 
schone buurt wonen.” 

Doet u mee met de Actie Schone Buurt van 18 t/m 24 september?  
Vraag uw buren en maak samen uw stoep of straat schoon! 

De Heldenhoek is een uitleenpunt. Bij ons kunt u een afspraak maken om hand
schoenen en knijptang te lenen, met gratis vuilniszakken.

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



Yuna en Dina TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Twee vrolijke zusjes, Yuna en Diana, 
wonende met hun vader Delano en hun 
moeder Moona in een maisonnette in de 
Westerbaenstraat. Het is een rustige 
straat: kinderen kunnen er op straat 
spelen of naar het Beestenspul of het 
Jenny Plantsoen gaan. Maar opgroeiende 
meiden hebben meer ruimte nodig, dus 
bouwen hun vader en oom nu een extra 
kamer in huis voor Yuna. Hopelijk is die de 
komende winter klaar.

Vertel eens wat over jezelf?
Yuna: ”Ik ben 9 jaar en zit in groep 6 bij juf 
Saskia en juf Monique op de Spiegelschool. 
Ik heb veel vriendinnen op school en in de 
straat. De school is superleuk. De juffen en 
meesters zijn heel lief. Ik vind de lessen 
niet moeilijk en vind vooral spelling en 
gym het leukst. Op onze speelplaats kun je 
veel beter spelen dan op de oude school. 
Daar was van alles kapot”.

Dina: “Ik ben 13 jaar en zit in het 2e jaar 
mavo/havo van het Segbroekcollege in de 
Klaverstraat. Ik heb vooral veel vrienden 
en vriendinnen op school. Ik doe de 
vooropleiding dansen. Als kleuter zat ik al 
op dansen. Eerst bij Wesseling, daarna in 
het Koorenhuis, toen Mooof en nu dans ik 
2 x per week bij Lucia Marthas in de school 
zelf. Ik vind het een leuke school, vooral 
de samenwerking met Lucia. Dit doe ik na 
school in 2 verplichte flexuren. Daarnaast 
zijn er veel ruimtes om te werken, een 
mediatheek en enkele hangplekken. Wat 
ik ook fijn vind, is dat je 3 vakken per dag 
van 2 uur doet. Zo kun je je beter 
concentreren en je in het vak verdiepen”.

Yuna, wat doe jij het liefst?
“Tekenen, knutselen en buiten spelen. Ik 
teken heel graag dingen uit de natuur, het 
strand met palmen bijvoorbeeld, of mijn 
familie. Ik kan het goed, zegt de juf. En ik 

maak ook boekenleggers, 
kaartjes of cadeautjes voor mijn 
vader en moeder. En ik vind 
dansen en toneel bij Rabarber 
heel leuk om te doen. De vorige 
uitvoering ging over een wolf 
en een tijger: een verhaal dat 
we zelf hadden verzonnen”.

En Dina, wat vind jij fijn om 
te doen, naast het dansen natuurlijk?
Taarten bakken en koken. Samen met een 
vriendin staan we vaak in de keuken 
regenboogtaarten te bakken. Dat kost veel 
tijd. Ik heb het eerst samen met mijn 
moeder gedaan, maar doe het nu met 
vriendinnen.

Zijn jullie nog weg geweest in de 
vakantie?
Dina vertelt dat ze 2 weken in Kos in 
Griekenland zijn geweest in een resort 

met veel waterplezier en de mogelijkheid 
om het land per jeep of auto te verkennen. 
Hele mooie baaien met enge vissen, maar 
ook bergen en een kasteel. Het was heel 
leuk en we hebben allebei vrienden 
gemaakt. Het vuur was niet leuk: de 
bosbranden kwamen ook dicht in de buurt 
van onze plek. 

Laatste vraag: wat wil je later worden?
Dina: ”Dansopleider, danser of fotomodel”.
Yuna: ”Tandarts of juffrouw”.

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

DE

SCHATKIST
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De kinderen uit groep 7 van 
de Spiegelschool hebben de 
Schatkist gevuld met hun 
ervaringen van hun eerste 
schooldag van 2021-2022. 

“We hebben bijna niks geleerd en we hebben extra lang buiten gespeeld.” 
Samuel, 9 jaar

REDACTIE LAUREN ROMIJN

“Op mijn eerste schooldag vond ik alles 
heel spannend want ik zat in een andere 
klas, met andere kinderen. Toch viel 
het wel mee. Iedereen zat in groepjes. 
We vertelden wat wij in de vakantie 
hadden gedaan. En de juf vertelde de 
dingen die we gaan doen in groep 7. 
Uiteindelijk wordt het een heel mooi 
jaar.” Elanur, 10 jaar

“Ik was heel blij toen ik weer naar school mocht. Ik 
mocht mijn vriendinnen, de juf en de rest van de klas 
weer zien. Ik vond het eigenlijk best spannend maar 
gelukkig was mijn vriendin Ereya er wel. Toen we in 
de klas begonnen te zingen, vond ik het al leuk. Ik 
vond het ook grappig toen de juf begon te dansen. 
Onze groep heet trouwens de Sterke Struisvogels. Ik 
vind het een krachtige naam maar ik zou wel willen 
dat het de Sterke Panda’s was.”. 
Olivia, 9 jaar

“Mijn eerste dag was heel erg leuk, we hebben 
geknutseld, gekletst en leuke spelletjes 
gedaan. Mijn juf heet Ingrid, ze is een hele 
lieve, behulpzame juf en ze legt alles goed uit. 
Ze houdt zelfs van grapjes. Ook was ik blij toen 
ik zag dat mijn liefste vriendinnen er waren. 
Het wordt een top jaar!”  
Anna Lara, 10 jaar


