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Afvalcontainers krijgen mogelijk
QR-code

TEKST REINOUT BARTH ILLUSTRATIE ALICE MULDER

De gemeente staat positief tegenover het idee om op
de afvalcontainers een QR-code te plaatsen. Via zo'n
code kunnen mensen makkelijk informatie vinden over
bijvoorbeeld andere containers in de buurt. De werkgroep
Leefbaarheid & Verkeer Zeeheldenkwartier had dit idee
bij de gemeente ingediend.
Vooral bij milieustraten loopt het wel eens verkeerd. Er is
daar geen plek voor restafval, maar alleen voor gescheiden
afval zoals plastic, karton of glas. Voor bewoners is
het echter niet altijd direct duidelijk dat ze daar niet
met de gewone vuilniszak terecht kunnen, en waar de
dichtstbijzijnde restafvalcontainer is. Volgens Roel Bosch
Reitz, voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid & Verkeer
Zeeheldenkwartier, kan een QR-code uitkomst bieden.
"Met een QR-code op de container, kan een bewoner
direct een kaartje te zien krijgen van andere containers
in de buurt waar hij met het huisvuil terecht kan. Ook
kan informatie over het gebruik van de containers in een
andere taal worden gegeven."
De gemeente heeft aangegeven "positief tegenover
het idee te staan" en ze nemen het mee in het huidige

actieplan voor schonere straten. Het Zeeheldenkwartier
zou daarbij als testwijk kunnen dienen om de QR-codes uit
te proberen.

Plastic containers
Een andere vraag vanuit de wijk is of het mogelijk is
om een ondergrondse container voor restafval om te
zetten naar een container om plastic in te zamelen. Veel
van het huisvuil bestaat uit plastic en als bewoners dat
scheiden, moet men soms ver lopen naar een van de
drie milieustraten in de wijk. Door een ondergrondse
restafvalcontainer om te ruilen voor een ondergrondse
plasticafvalcontainer wordt het de mensen makkelijker
gemaakt om afval te scheiden. De gemeente laat weten
dat een container in principe kan worden omgezet naar
plasticafval als minstens 30 bewoners dit steunen. Wel
moet er dan nog genoeg restafvalcapaciteit bij de andere
containers overblijven.

Containertuintjes
Er werd veel verwacht van de zogeheten containertuintjes.
Rond de afvalcontainers wordt dan groen aangelegd
waardoor de bijplaatsing van afval zou verminderen. Uit

een onderzoek van de gemeente blijkt dat containertuintjes
niet dé oplossing zijn tegen afval dat naast de containers
wordt gezet. Op de lange en vaak ook op korte termijn
werd het afval naast de containers niet minder dan bij
andere locaties.
Wel werden omwonenden van de containertuintjes
enthousiaster over het zelf helpen schoonhouden van
hun buurt en het onderhouden van het tuintje, en voelden
zich daar meer bij betrokken. De gemeente wil daarom
doorgaan met het plaatsen van containertuintjes, maar in
beperkte mate. Het Zeeheldenkwartier staat daarbij niet
hoog op de lijst omdat andere wijken meer hulp kunnen
gebruiken in de strijd tegen vuil op straat.
QR-code staat voor 'Quick Response Code' en is net
zoiets als een streepjescode maar dan met blokjes.
De code kan door een smartphone gelezen worden,
die er vervolgens een actie mee kan uitvoeren. Vaak
zit er een link in om naar een bepaalde website op
internet te gaan.

Wijkagenda
Donderdag 11 november 19.00 - 20.00 uur
Sint Maarten op het Prins Hendrikplein
Zaterdag 13 november
Rijtoer Sinterklaas door de wijk
Maandag 15 november
Elandvergadering in de Heldenhoek
Zaal open 19.30 uur / Start 20.00 uur
Speciale gast: Wethouder Robert van Asten
over zijn (nieuwe) parkeerbeleid
Vergaderingen werkgroep Leefbaarheid en
Verkeer*
Donderdag 18 november 19.30 uur
Donderdag 16 december 19.30 uur
Vergaderingen bestuur Bewonersorganisatie*
Woensdag 8 november 19.30 uur
Woensdag 15 december 19.30 uur
* a.u.b. een week vooraf aanmelden via
secretariaat@groene-eland.nl
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Ahoy Zeehelden,
Het bestuur heeft besloten de jaarvergadering (‘Eland
vergadering’) dit jaar door te laten gaan.
De datum is vastgelegd op maandag 15 november 2021 om
19.30 uur in de Heldenhoek.

REDACTIE
REINOUT BARTH
GIJS VAN GINNEKEN
ELS KRUIK
WYBE VAN DE KUINDER

In de jaarvergadering zullen naast het bestuur ook de
werkgroepen toelichting geven op wat er het afgelopen jaar is
gebeurd en welke activiteiten er zijn georganiseerd. Ook zal er
financiële verantwoording worden gegeven over het ontvangen
en bestede subsidiegeld.

HEDI LOUWERSHEIMER
RENÉ MORS
LAUREN ROMIJN
LAURENS SCHRIJNEN
MARIEKE OP HET STRAND
CORRECTIES EN VERTALING
TINY MULDER
CINDY HOCK

ALEXANDER FRANKEN

De laatste jaarvergadering - vóór Covid - was in november 2019.
We hopen op een vanouds mooie opkomst. Er is plaats voor 70
personen. Gelieve op tijd te komen. De inloop is om 19.30 uur, de
start van de vergadering om 20.00 uur.

OPMAAK
MANDY BRONSGEEST
(ORANJEBRUIN GRAFISCH ONTWERP)

Na de pauze kunnen we in gesprek gaan met de verkeers
wethouder, Robert van Asten, over zijn (nieuwe) parkeerbeleid.

ILLUSTRATIES/GEDICHT
ALICE MULDER

SECRETARIAAT
TRUDY HOLLANDER
DRUK HEMU GRAFISCHE DIENSTVERLENING
OPLAGE 6.000
BESTUUR BEWONERSORGANISATIE
ZEEHELDENKWARTIER
GUINE MOERMAN - VOORZITTER (A.I.)
/PENNINGMEESTER
WYBE VAN DE KUINDER – SECRETARIS

ADVERTEREN IN DEZE KRANT?

We zijn blij dat we een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen.
Stephan Swinkels heeft zich aangemeld en draait al een paar
maanden mee als kandidaat-bestuurslid. Na verwoede pogingen
om nieuwe bestuursleden te werven hebben zes buurtgenoten
zich aangemeld. Twee van hen hebben zich inmiddels terug
getrokken en twee hebben averij opgelopen en gaan buiten het
Zeeheldenkwartier wonen. Dan is er nog een buurtgenoot die
zich heeft aangemeld, maar die hebben we nog niet gesproken;
de postduif is onderweg.

Ik heb van de burgemeester persoonlijk een brief ontvangen
waarin hij zegt dat hij de coffeeshopproblematiek zeer serieus
neemt na onze inspraak in de raadscommissievergadering op 8
september. Hij gaf aan de stadsdeeldirecteur aan te spreken op de
participatiemogelijkheden. Ik ben benieuwd wat dit gaat brengen.
Hopelijk komt er verlichting en kan de coffeeshopdichtheid in
onze wijk omlaag. Dit zou de leefbaarheid in de woonstraten veel
goed doen. We houden koers!
Voor wat betreft de nieuwe tram 16, heeft Laurens Schrijnen,
als adviseur van het bestuur, wethouder Robert van Asten
uitgenodigd voor een gesprek over de impact van de tram op
onze wijk.
Dan is er nog 11-11-2021: Sint Maarten! Kinderen lopen zingend
door de wijk en bellen aan bij mensen die een kaarsje laten
branden voor het raam of bij de voordeur. Zo rond 18.30 – 19.30
zullen de vaak nog heel jonge buurtbewoners door de wijk
struinen met hun lampionnetjes. Ze vragen snoepgoed!
De Bewonersorganisatie probeert samen met Grand Café
Victoria een bijeenkomst voor de kinderen te organiseren op
het Prins Hendrikplein van 19.00-20.00 uur met lichtjes en
chocomelk voor de kinderen. We hopen dat dit gaat lukken met
de vergunning.

Stuur een bericht naar

info@zeeheldennieuws.nl
VOLGENDE UITGAVE 10 DECEMBER 2021
KOPIJ DEADLINE 18 NOVEMBER 2021
VOLG HET ZEEHELDENNIEUWS OP
ONZE SOCIAL MEDIA:

/zeeheldennieuws
@zeeheldennieuws

Het plan is nu om begin 2022 een vergadering te organiseren om
te stemmen over nieuwe bestuursleden. Aangezien Kizzy Weber
is gestopt en de termijn van Wybe afloopt, ben ik dan zonder
nieuwe bestuursleden nog de enige bestuurder. Mochten er nog
geïnteresseerden zijn die deze klus met mij (en hopelijk Stephan)
willen opknappen, meld je dan aan! Het bestuur zou uit 3-5 leden
moeten bestaan.

Vriendelijke groet,
Guinevere Moerman

@zeeheldennieuws
EN DE BEWONERSORGANISATIE:

@bozeehelden
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het
recht voor om ingezonden kopij in te korten of
niet te plaatsen.

TELEFOON
NUMMERS
BEWONERSORGANISATIE

070 356 0410

POLITIEBUREAU JAN HENDRIKSTRAAT
/WIJKAGENT

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)
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SERVICEPUNT XL

070 205 22 90

BURENHULP

070 205 26 00

BEGELEIDEN & RIJDEN

070 205 27 00

nieuw bestuurslid:
Stephan Swinkels
Sinds december vorig jaar ben ik Zeeheld. Na in het Benoordenhout en de Archipel
te hebben gewoond, kon ik de lokroep van het centrum niet weerstaan. Wat hebben
we een prachtige plek in een nog prachtigere stad. Het Zeeheldenkwartier bruist!
Maar het is ook een gebied waar nog veel te doen is en waar een vinger aan de pols
gewenst is! Wie de lokale kranten volgt, weet wat er allemaal speelt. En alles wat nu
met liefde ‘stads’ wordt genoemd kan ook zo kantelen naar ‘overlast’. Leefbaarheid,
veiligheid, woonplezier, vernieuwing en ondernemerszin zijn kernwoorden. Aangezien
ik me voor deze zaken graag wil inzetten, word ik met plezier bestuurslid van onze
bewonersorganisatie. Ik hoop op uw steun!
Naast echtgenoot en vader van vier opgroeiende kinderen, ben ik advocaat bij een
groot internationaal kantoor. In die hoedanigheid reis ik veel en kom dus ook in veel
andere steden en wijken. Wie weet kunnen we wat leren van Brooklyn, Prenzlauerberg
en Montmartre!
Stephan Swinkels
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WASTE CONTAINERS MAY RECEIVE QR CODE
TEXT REINOUT BARTH TRANSLATION TINY MULDER / CINDY HOCK PHOTO WYBE VAN DE KUINDER

The municipality is favourably disposed
to the idea of placing a QR code on the
waste containers. For example, the
code makes it easy for people to find
information about other containers in the
district. The working group 'Livability &
Traffic Zeeheldenkwartier' had submitted
this idea to the municipality.
Especially at waste disposal centres,
things can sometimes go amiss. There is
no place for residual waste, but only for
separated waste, like plastic, cardboard
or glass. For residents, however, it is not
always immediately clear that they cannot
go there with their ordinary rubbish
bag, and where the nearest residual
waste container is. According to Roel
Bosch Reitz, chair of the working group
'Livability & Traffic Zeeheldenkwartier', a
QR code can help. "With a QR code on the
container, a resident can immediately see
a map of other containers in the district
where they can go with their household
rubbish. And information about the
use of the containers can also be made
available in a different language."
The municipality indicated that it is
"favourably disposed" to the idea and
they are including it in the current
action plan for cleaner streets. The
Zeeheldenkwartier could serve as a pilot
district to try out the QR codes.

PLASTIC CONTAINERS
Another question from the district is
whether it is possible to convert an
underground container for residual waste
into a container for the collection of
plastic. Much of the household rubbish
consists of plastic, and when residents
separate this rubbish, they sometimes
have to walk a long way to one of the
three recycling points in the district.
By converting an underground residual
waste container into an underground
plastic waste container, it is made easier
for people to separate their rubbish.
The municipality informs us that a
container can basically be converted for
the collection of plastic waste if at least
30 residents support this. However,
sufficient residual waste capacity must
remain available in the other containers.

CONTAINER GARDENS
Much was expected of the so-called
container gardens. Green is planted
around the waste containers, which
would reduce the amount of rubbish
left alongside them. A study by the
municipality shows that container gardens
are not the solution to the problem of
rubbish left alongside the containers. In
the long and often also in the short term
the rubbish left alongside the containers
was no less than at other locations.

Residents living near the container
gardens did become more enthusiastic
about helping to keep their district clean
and maintain the garden, and they felt
more involved in it. The municipality
therefore wants to continue to place
container gardens, but to a limited extent.
The Zeeheldenkwartier is not high on the
list because other districts could use more
help in the battle against rubbish on the
streets.

QR code stands for 'Quick Response
Code' and is similar to a barcode but
with blocks. The code can be read by
a smartphone, which can then use it
to perform an action. Often, the code
contains a link to a certain website
on the Internet.

Kapvergunning 43 bomen verleend

De gemeente heeft een vergunning verleend om 43
bomen in voornamelijk het Zeeheldenkwartier te mogen
kappen. De bomen moeten weg voor de komst van de
nieuwe, bredere tram.

werkzaamheden plant de gemeente nieuwe bomen. De
gemeenteraad is afgelopen 14 juli akkoord gegaan met
de plannen voor de nieuwe tram, waar deze bomenkap
onderdeel van uitmaakt.

De gemeente is begonnen met de voorbereidingen om
de nieuwe, bredere tram 16 door het Zeeheldenkwartier
en Duinoord te kunnen laten rijden. Als eerste actie is nu
de kapvergunning verleend voor alle bomen die hiervoor
weg moeten: zie QR. Het gaat om vrijwel alle bomen in de
Vondelstraat, negen bomen op de Laan van Meerdervoort
en drie enorme kastanjes op de Waldeck Pyrmontkade
op de rand van onze wijk. Volgens de gemeente is de
bomenkap nodig, omdat het anders niet mogelijk is
alle werkzaamheden uit te voeren. Na afloop van de

Guine
Moerman
van
bewonersorganisatie
Zeeheldenkwartier vindt het een gemiste kans dat
de gemeente geen plan heeft gemaakt om bomen te
sparen of te verplaatsen. "De gemeente zou toch meer
moeten doen, zeker vanwege de toenemende hittestress
en wateroverlast. Bomen doen daar veel goeds voor."
Ze verwijt de gemeente bovendien een gebrek aan
toekomstvisie. "De bomen op de Vondelstraat staan er
pas 25 jaar en net nu ze echt wat gegroeid zijn, worden
ze weer gekapt. Wat als de nieuwe boompjes die straks

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH

worden geplant over dertig jaar ook groot zijn en niet
meer passen? De gemeente zou meer moeten doen voor
een toekomstvast plan."
De Bomenstichting Den Haag had voor de besluitvorming
nog aangegeven dat er technieken zijn om veel bomen te
kunnen sparen en toch de werkzaamheden uit te voeren.
Dit alternatieve plan heeft het niet gehaald.
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STRAATVERHALEN

WOONTORENS
Wees gerust, voorlopig zijn er geen plannen om torens van dertig etages en meer
in het Zeeheldenkwartier te plaatsen. Van dit gebouw op de foto staan er twee
naast elkaar, voorlopig worden ze ‘The Roofs’ genoemd. Je ziet ze dagelijks
‘groeien’ als je over de Utrechtsebaan Den Haag binnenrijdt. Die onverwachte
uitsteeksels, die zich aan de bovenkant van het bouwwerk bevinden en die de
torens wel iets speciaals geven, zijn de glijbekistingen, een onderdeel van de
gebruikte bouwmethode. Die zitten niet meer aan de zijkanten als het gebouw
wordt opgeleverd. Eigenlijk jammer, want ze geven die torens wel iets speciaals.
Deze woontorens, goed voor ruim duizend huurders, worden als je vanuit het
Zeeheldenkwartier komt rechts achter het Centraal Station opgetrokken.
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Vanaf Amare - ons nieuwe, bijna voltooide, kostbare cultuurpaleis - richting
Centraal Station ontstaat een totaal andere wijk dan wij hier gewend zijn. Geen
laagbouw, geen kleine gezellige winkeltjes, lunchrestaurants en kroegen, maar
een openbare ruimte die bestaat uit grote pleinen tussen de kolossen waar
alleen in woontorens wordt gewoond en die verder omgeven zijn door kantoren,
ministeries en grote warenhuizen. Ook de Tweede Kamer heeft zich er (tijdelijk)
gevestigd. Alleen, als je op zoek bent naar een coffeeshop zal je voorlopig naar
het Zeeheldenkwartier moeten afreizen, want daar is bij de bouw niet in
voorzien. Misschien toch een aardige suggestie om er een op het Anna van
Buerenplein te vestigen.

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

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.

ZEEHELDENNIEUWS

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

BEN FERENCZ
(1920)

Onvermoeibaar voorvechter
voor vrede en recht
TEKST RENÉ MORS

Benjamin Berell Ferencz werd op 11 maart 1920
geboren in Transsylvanië. Die van oorsprong
Hongaarse provincie werd na de Eerste Wereldoorlog
door Roemenië geannexeerd. Zijn ouders waren
straatarme Hongaarse joden die in het kader van de
‘Roemenisering’ van de provincie door het nieuwe
bewind werden gediscrimineerd en vervolgd. Toen
Ben 10 maanden oud was vluchtte het gezin per
schip naar de Verenigde Staten. Ben spotte daar
later over dat ze derde klasse reisden omdat er geen
vierde klasse was. In de VS vond zijn vader werk als conciërge van een flatgebouw in de
vanwege de hoge criminaliteit beruchte New Yorkse wijk Hell’s Kitchen. Het gezin leefde in
de kelder van dat flatgebouw. Na de middelbare school ging hij, omdat het gratis was,
studeren aan het City College of New York. Daar behaalde hij de bachelorgraad in de sociale
wetenschappen. Dankzij een beurs kon hij daarna verder studeren aan de prestigieuze
Harvard Law School waar hij in 1943 afstudeerde.
Na zijn afstuderen meldde Ben zich als vrijwilliger voor het leger om deel te nemen aan de
Amerikaanse oorlogsinspanning. Bij de luchtmacht en de paratroepen werd hij vanwege
zijn geringe lengte (1,46 m.) afgewezen. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de artillerie
waarmee hij in 1944 naar Europa ging. Hij was typist van zijn eenheid en was niet betrokken
bij gevechtshandelingen. Al snel werd hij vanwege zijn opleiding overgeplaatst naar een
speciale afdeling van de juridische sectie van het leger van generaal Patton, dat belast was

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.
Op de groene gevel op de
hoek Zoutmanstraat en Van
Speijkstraat prijkt sinds een
maand een nieuw logo op
de ramen. Hier is de tweede
vestiging aangemeerd van
soepbar KOM. Een welkome
aanwinst nu de winter in
aantocht is en een warm
kommetje soep alles is wat je
wilt om warm te worden. De
naam is in ieder geval zeer
uitnodigend.
Paco Bleeker (28) is een jonge ondernemer met ambitie. Een jaar geleden
opende hij samen met studievriend Caspar de eerste duurzame fastfood
vestiging onder het Strijkijzer bij Hollands Spoor. De twee bedrijfskundigen
doen het goed. Nauwelijks een jaar later is de tweede vestiging geopend in
het Zeeheldenkwartier, waar Paco alleen aan het roer staat.
Paco heeft een passie voor gezonde en verse vegetarische producten en op
de kaart zijn de heerlijkste soepen te vinden. Wanneer hij spreekt over zijn
bedrijfsformule wordt zijn grootste passie pas duidelijk: duurzaam en persoonlijk ondernemen. Wat hem betreft gaat zijn vegan fastfoodformule de
wereld veroveren.

met het verzamelen van bewijsmateriaal van Duitse oorlogsmisdaden. Na de oorlog keerde
hij terug naar de VS en bereidde zich voor op een carrière als advocaat. Maar voordat het zo
ver was werd hij door het ministerie van Defensie uitgenodigd om mee te werken aan de
berechting van Duitse oorlogsmisdadigers. Ben Ferencz ging, nu als burger en inmiddels
getrouwd, met zijn vrouw weer naar Duitsland en zette in Berlijn het ‘Office of Chief Counsel
for War Crimes’ op. Hij ging verder met zijn zoektocht naar bewijsmateriaal voor de
vervolging van de kopstukken, artsen, rechters, legerleiders en industriëlen van het

Bij binnenkomst wordt meteen duidelijk dat deze kombuis net even anders
is dan we kennen in onze buurt. Want waar staan die pannen soep te pruttelen? Gaat deze kapitein zonder beschuit scheep? Paco heeft voor de bereiding van de soepen een extern bedrijf gevonden, die de soepen kant en klaar
aanlevert. Zijn ambitie is immers dat zijn keten groot(s) gaat groeien en daar
is zijn externe kombuis alvast op ingericht.

naziregime.
Tijdens zijn speurtocht naar bewijsmateriaal stuitte Ferencz op een enorme hoeveelheid
informatie over de activiteiten van de ‘Einsatzgruppen’. Dat waren groepen SS’ers en SD’ers
die tot taak hadden om in de net door het leger op de Sovjet-Unie veroverde gebieden zo veel
mogelijk joden, zigeuners, verzetslieden, communisten en iedereen die zij als een bedreiging
zagen, te liquideren. Die zogenoemde ‘Ereignismeldungen’ waren geheime rapporten
waarin nauwkeurig stond opgesomd hoeveel executies deze moordeskaders hadden
uitgevoerd. De ‘Einsatzgruppen’ bleken in totaal ongeveer een miljoen mensen te hebben
vermoord. Ferencz vond dat deze gruweldaden niet onbestraft mochten blijven, maar de
beschikbare menskracht ontbrak om nog een proces op te zetten. Daarop bood Ferencz aan
het zelf te gaan doen. Dat leidde ertoe dat hij, zonder ook maar een woord in een rechtszaal
te hebben gesproken, op 27-jarige leeftijd hoofdaanklager werd van het Einsatzgruppenproces.
In dat proces stonden 24 voormalige SS- en SD-leiders terecht die verantwoordelijk waren
voor de moordpartijen. Vanwege zijn geringe lengte hield Ben Ferencz zijn openingspleidooi
staand op twee dikke boeken. Hoewel Ferencz vond dat deze gruwelijke misdaden bestraft
moesten worden, was wraak niet zijn voornaamste drijfveer. Belangrijker vond hij dat het
tribunaal zou uitspreken dat mensen het recht hebben om in vrede en waardigheid te leven,
ongeacht ras of religie. Dat heeft het tribunaal bij de uitspraak ook gedaan.

Bij KOM worden alleen eerlijke en verse ingrediënten gebruikt. Ook wil deze
ondernemer zo weinig mogelijk afval creëren en gebruikt daarom zoveel
mogelijk herbruikbare verpakkingen. Eten dat over is wordt niet weggegooid,
maar weggegeven. Het liefst zou Paco willen dat mensen hun eigen soepkom
of pannetje meenemen om te laten vullen.
Dat kan niet altijd en wie de deur niet uit wil, kan gewoon bestellen en thuis
laten bezorgen. Er zijn zelfs abonnementen verkrijgbaar.
Behalve soep zijn er ook panini’s, chili’s, pasta’s en vegan zoetigheden te
krijgen. Deze komen wél uit eigen kombuis. De bereiding daarvan doet Paco
met een steeds enthousiaster wordend team van inmiddels zeven mensen.
De fijne ontvangst in de Zoutmanstraat vandaag is van Inna. Logisch haar
toe te voegen aan de KOM-bemanning, want Inna heeft een Zeeheldenhart.
Bovendien kennen we haar al van de meest geweldige bar van de buurt. Tijdens het Zeeheldenfestival heeft zij vanuit de Natte Reigâh menig biertje
getapt en wij hopen dat ze dat aankomende zomer weer komt doen. Zouden
we bij de volgende editie ook soep kunnen verkrijgen?

Na de Neurenbergprocessen is Ben Ferencz in Duitsland gebleven en heeft hij zich ingezet
voor de teruggave van door de nazi’s geroofde joodse eigendommen.
Ben en zijn vrouw hadden inmiddels vier kinderen gekregen en het gezin keerde in 1956
terug naar de VS waar Ferencz ging werken als advocaat. In 1970 stopte hij daarmee om
zich volledig in te zetten voor de wereldvrede. Hij schreef een groot aantal boeken over
internationaal (straf)recht en was een krachtig

Wie bij de term fastfood denkt aan een onpersoonlijke en snelle bediening
heeft het mis. Hier wordt tijd genomen voor iedere klant en geluisterd naar
de wensen van de buurt. In korte tijd lijkt KOM dan ook de buurt veroverd te
hebben. De buurt kan meebeslissen over alles wat ze doen en heeft er onder
andere voor gezorgd dat de Oosterse pompoensoep vast op de kaart blijft.
Typisch KOM.

pleitbezorger van het Internationaal Strafhof.
Benjamin Ferencz heeft vele prestigieuze en
internationale prijzen gekregen voor zijn niet
aflatende strijd voor wereldvrede en gerechtigheid.
Benjamin Ferencz‘ levensmotto en tevens het
kenteken van zijn auto is: ‘Law, not War’.
Hij is inmiddels 101 jaar oud en woont in Florida.

Ook wat in de soep te brokkelen?

KOM - Zeehelden
Zoutmanstraat 70A
2518 GS Den Haag
Openingstijden: dagelijks 12.00 - 20.00 uur
kenjekom.nl / zeehelden@kenjekom.nl
+ 31 6 200 66 743
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TEKST EN FOTO'S GIJS VAN GINNEKEN

Straatje gezellig groen maken
Het besef, dat vergroening helpt bij een betere
leefomgeving is natuurlijk ook in onze wijk
doorgedrongen. Wethouder Liesbeth van Tongeren
heeft van vergroening ook gemeentebeleid
gemaakt. Den Haag deelt in november 1400
bomen uit, heeft begin oktober de Gouden Schep
ontvangen als kampioen ‘NK Tegelwippen’ en
organiseerde op 9 oktober een boomspiegelfeest
(Operatie Steenbreek). Maar mooie initiatieven
om daken te vergroenen in het Prins Hendrikhofje
en het verzilveren van de duurzaamheidsprijs
voor het plan om zonnecellen op het dak van
de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat te
plaatsen, bleven mooie beleidsvoornemens. Leuke
acties, maar veel merken wij hier niet van in het
Zeeheldenkwartier.
Zelf doen
Kortom, als wijkbewoners zelf het initiatief nemen en
de groene handen uit de mouwen steken, kunnen er
best leuke acties ontstaan en daar wil de gemeente
echt wel een bijdrage aan leveren.Wij mogen best trots
zijn op wat er al bereikt is, zoals de speeltuin in de
Tasmanstraat en de tuin in de Roggeveenstraat, die
door de bewoners zelf worden onderhouden. Goede
voorbeelden doen volgen, zo ook bij Tessa van
Kuyvenhoven uit de Van Kinsbergenstraat. Als
interieurarchitect was zij altijd al gericht op het
inrichten van creatieve kantoren en de invloed van

"

buren

groene kantoortuinen op het welzijn van medewerkers.
Het leek haar wel wat om na actief te zijn geweest in de
zeeheldentuin ook te onderzoeken wat voor
mogelijkheden er waren om de straat te vergroenen. Via
een online groenmeeting was de weg naar subsidie
vanuit de gemeente snel gevonden. Tessa maakte een
beplantingsplan voor het vergroenen van de Van
Kinsbergenstraat, en de groenbeheerder van de
gemeente Gerrit van der Hut bleek graag bereid te
helpen. Prachtige plantenbakken, die langs de A4 in de
schaduwhoek stonden te verpieteren, werden versleept
naar de Van Kinsbergenstraat en van een rekje voorzien.
En de door Tessa geselecteerde planten in het
beplantingsplan werden meegeleverd.
Straatapp
Via de straatgroepsapp werden straatbewoners
gemobiliseerd om er op 17 juli een gezellige plantdag
van te maken. Met een acht vrouw/man sterke ploeg
werden er heel wat stoeptegels gelicht en boomspiegels
verfraaid en was de straat binnen één ochtend veel
groen rijker. Eigenlijk een kleine moeite en leuk om met
de straat weer iets samen te doen. De spontane barbecue
erna was gezellig en goed voor de cohesie in de straat.
De straatapp heeft zijn waarde al bewezen. Bewoners
hebben zich opgeworpen als ‘ogen in de straat’ en
ontfermen zich over het onderhoud van het aangebrachte
groen, het verwijderen van troep rond afvalcontainers
en andere ongeregeldheden in de straat.

En verder…
Kansen om toch ook daken in het Zeeheldenkwartier te
vergroenen en andere straten enthousiast te krijgen
zoals Tessa heeft gedaan, verdient meer navolging. Er
wordt ook al vooruit gedacht om vanuit de wijk een
bijdrage te leveren aan het beplantingsplan (is dat er
eigenlijk wel?) voor het vergroenen van het Prins
Hendrikplein en de Zoutmanstraat, wanneer die
volgend jaar op de schop gaan in verband met de
upgrade van lijn 16.
Zie jij ook kansen om je straat groener te maken? Laat je
inspireren door de onderstaande artist impression van
het Prins Hendrikhof voor een mogelijke groene
toekomst voor de wijk. Laat het de redactie weten en
wij helpen je verder, mocht dat nodig zijn. Het goede
voorbeeld van de Van Kinsbergenstraat kan daarbij
helpen.

EEN VERSLAG VAN ELS KRUIK EN GERARD VAN DEN ENDE

Woongroep Van Speijk
De geluiden verraden dat je in de stad bent, een tram tingelt, een auto trekt op, maar ook
kwetteren er parkieten en landt er een duif in de sering. In het warme avondzonnetje zit
een groepje mensen een wijntje te drinken en te praten. Ze kennen elkaar goed, het zijn
buren, maar ze delen ook een gezamenlijke tuin.
In haar gezellig ingerichte woning praat ik met Nelleke Cornelissen en haar buurman Gerard van
den Ende over de bijzondere woonomgeving waarin zij wonen: de Woongemeenschap Van Speijk,
gelegen in de Van Speijkstraat.
Nelleke: “Ruim 22 jaar geleden zijn vier van oorsprong statige herenhuizen uit 1878 - tot kort
daarvoor in gebruik bij het Groene Kruis - verbouwd tot 14 appartementen voor 50-plussers. De
bewoners delen een gezamenlijke ruimte en een grote stadstuin. De driekamerwoningen zijn allen
voorzien van een eigen keuken, badkamer en berging en zijn verdeeld in zeven woningen in de
vrije sector en zeven in de sociale sector in het hoge segment.” Met Vestia, de verhuurder, zijn
afspraken over gebruik en bewoning vastgelegd in een beheerovereenkomst, de belangrijkste
afspraak is dat bij het vrijkomen van een woning de vereniging bepaalt wie er in komt.
Tijdens het gesprek met Nelleke en Gerard ontmoet ik ook Maryse, de enige bewoonster nog die er
vanaf het begin woont. Haar verhalen over het wel en ook wel eens wee door de jaren heen geven
een beeld van een actieve groep mensen die, naast hun eigen bestaan, samen met de andere
bewoners wandel- en fietstochten maken, het museum bezoeken, muziek maken en dagjes uit
gaan. Daarnaast is omzien naar elkaar en een helpende hand bieden een vanzelfsprekende zaak.
Veel is er veranderd sinds in 1999 de eerste bewoners arriveerden. Het mededelingenbord is
vervangen door een groeps-app en op de parkeerplaats staat de eerste deelauto. Maar de dynamiek
is gebleven, Bijna iedereen heeft een volle agenda. Never a dull moment!
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Om het voortbestaan van de woongroep ook in de toekomst zeker te
stellen is het bestuur van de vereniging Woongemeenschap Van Speijk
voortdurend op zoek naar mensen, 50+, die zich aangetrokken voelen tot
deze vorm van samenwonen en op termijn wel zouden willen deelnemen.
In de gezamenlijke ruimte (door de bewoners ‘De Kombuis’ gedoopt) zijn
twee bewoners en een hulpkracht druk bezig om nieuw laminaat te
leggen. De muren zijn kort daarvoor geschilderd en het keukenblok is
aangepast. Als binnenkort de coronamaatregelen worden versoepeld,
kan er weer meer georganiseerd worden: samen eten, bridgen,
klaverjassen, of onverwacht een kop thee of een glas wijn met elkaar
drinken.
De bewoners hebben er zin in.

ZEEHELDENNIEUWS

SLAPEN IN EEN JUWELENKISTJE
TEKST MONIEK DE BLIJ FOTO'S VERENIGING HENDRICK DE KEYSER

De edelstenen van de stad worden de monumentale en met zorg gerestaureerde
woonhuizen aan straten, pleinen en grachten wel genoemd. Voor het net geopende
museumhuis De Quack in onze wijk, met zijn met bladgoud belegde panelen en in
marmer geschilderde lambrisering, is dat niets te veel gezegd.
Jan de Quack was sierkunstenaar. Veel geld verdiende hij niet…* Hoewel, dat weten we
niet zeker. Wel weten we dat hij graag hogerop wilde. En de Elandstraat 12 bood hem
daartoe een uitmuntende kans. In dit huis kon hij zijn grote vaardigheden als sierkunstenaar
tonen aan de gegoede Haagse burgerij in het begin van de 20e eeuw. De sierkunst van de
Art Nouveau had hij goed in de vingers.
Hoewel het ‘slechts’ een rijtjeshuis was in het Zeeheldenkwartier, had het pand dat hij in
1902 kocht een deftig uitzicht: op de Koninklijke Stallen. “Het huis werd een toonzaal van
zijn kunnen,” zegt Marije Strating, coördinator van het huis namens Vereniging Hendrick
de Keyser, de club die monumentale panden koopt en restaureert. Ze ontvangt ons in de
salon op de eerste verdieping, met koffie uit porseleinen Art Nouveau-kopjes. De Quack
(1864-1941) ontwierp beroepshalve, vertelt ze. Tegeltableaus en kapitelen (de kronen op
zuilen), die onder meer te zien zijn in het Rijksmuseum; sierlijsten langs plafonds en
ornamenten voor in het midden; rozetten en guirlandes voor bijvoorbeeld
schoorsteenmantels, en nog veel meer. Sierkunstenaar, een vak tussen kunst en ambacht,
bestaat als beroep niet meer. Industrieel ontwerper komt er misschien nog het dichtste bij.
Ook had Jan architectonische vaardigheden. Dat blijkt wel uit de uitbouw die hij toevoegde
aan de achterzijde van het vrij kleine huis, waardoor de deftige stallen nog beter te
bewonderen zijn. Ook bouwde hij daar een ‘traptoren’, een bijzondere ‘koker’ van baksteen,
rustend op stalen pilaren, wellicht geïnspireerd op de stalen Eiffeltoren op de
Wereldtentoonstelling in 1899, van ‘ijzerkunstenaar’ Gustave Eiffel. Aan de voorzijde van
het huis voegde Jan bovendien nog een erker toe, die het pand meer allure gaf.
Graag had hij als architect willen werken en daarvoor vroeg hij toestemming aan
Rijksbouwmeester Pierre Cuypers, architect vanhet Rijksmuseum en het Centraal Station
in Amsterdam, én ontwerper van de Koninklijke troon trouwens, waarop de vorstelijke
derrière nog steeds rust. De brief waarin Cuypers hem antwoord gaf - nee, al mocht hij dan
wel ‘architect’ achter zijn naam zetten - hangt in De Quacks werkkamer op de zolder van
het huis. Vereniging Hendrick de Keyser liet er voor de restauratie een fraai ‘schriftbehang’
van maken, aldus Marije Strating, waarmee het bescheiden kamertje nu beplakt is. Omdat
Jan zeer standbewust was, liet hij op de zolder een muurtje optrekken zodat hij niet de

dienstbode kon tegenkomen, die daar ook sliep. Haar domein was uiteraard de keuken,
waarin de gasten van Huis De Quack nu hun kopje koffie kunnen zetten. Prachtig zijn de
oude ‘schildpadtegeltjes’ in de nis van het fornuis. De vereniging beschikt over een
netwerk van ambachtslieden die nog verschillende houtsoorten kunnen schilderen, met
knoesten en al, en marmer, zo natuurgetrouw dat zelfs de aansluiting van de marmeren
panelen geschilderd is op de lambrisering. Rondom de houten panelen van de suitedeuren
prijken streepjes bladgoud, en in de ruiten van de schuifdeuren is een verfijnd natuurtableau
geëtst, met de voor de Art Nouveau zo typerende bladvormen. U kunt er zelf van genieten
als u in dit zo zorgvuldig gerestaureerde en opgepoetste juwelenkistje gaat logeren.
Informatie vindt u op museumhuizen.nl
* Vrij naar Elsschot

Kunstagenda
Beeld en Geluid
MuseumJeugdUniversiteit
t/m 12 december 2021
Zeestraat 82
denhaag.beeldengeluid.nl

Stroom
Kevin Osepa 'Klof: Bario di Spiritu
t/m 5 december 2021
Hogewal 1-9
Stroom.nl

Galerie Helder
After Unseen
t/m 13 november 2021
Tasmanstraat 188
Galeriehelder.nl

Quartair
The Corporate Stoner
t/m 28 november 2021
Toussaintkade 55
Quartair.nl

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

Zeeheldentheater
IK BEN ANDERS – OPEN PODIUM
27 november 2021
Trompstraat 342
Zeeheldentheater.nl

Parts Project
PROJECT 20: AFTER DAAN VAN GOLDEN
t/m 7 november 2021
Toussaintkade 49
Partsproject.nl
Galerie Ramakers
Pat Andrea
t/m 7 november 2021
Toussaintkade 51
Galerieramakers.nl

Panorama Mesdag
Mesdag & De Natuur
t/m 27 februari 2022
Time & Tide
t/m 27 februari 2022
Zeestraat 65
Panorama-mesdag.nl

Geselecteerd door Lauren Romijn
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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
Sinterklaas is bijna weer in het land. Kinderen maken verlanglijstjes met
speelgoed wat ze héél graag willen hebben. Wist je dat maar liefst 66%
van het speelgoed niet meer wordt gebruikt, terwijl al wel weer nieuw
speelgoed gekocht wordt? Het is niet erg duurzaam om elk jaar weer
nieuw speelgoed te kopen. Bovendien zorgt de productie van nieuw
speelgoed voor veel afval, verpakkingsmateriaal en milieubelasting
door het transport. Wat doe je met al het speelgoed waar je kinderen
niet meer naar omkijken? Juist, ruilen voor speelgoed wat ze weer wel
leuk vinden!
RECYCLE SINT
Voor alle mensen die Sinterklaas willen helpen, is er Swap Sint (voorheen Recycle Sint).
In 2013 bedacht Elif Algu een plan om speelgoed te ruilen om zo het sinterklaasfeest te
verduurzamen. In 2017 kwam er de website met locaties waar speelgoedruilbeurzen werden
georganiseerd. Een aantal jaren geleden organiseerde Perron 07 (Roggeveenstraat 2)
zo’n speelgoedruilbeurs.
Sinds dit jaar is er een samenwerking met Swip Swap bij gekomen. Via de app Swip Swap
kun je het overbodige speelgoed heel gemakkelijk online aanbieden en ruilen.

TWEEDEHANDS SPEELGOED IN DE BUURT
Voor tweedehands speelgoed kun je ook terecht
bij Het Haags Kinderparadijs (Zoutmanstraat
16). Sinds 2013 verkoopt Roel Knollenburg er
speelgoed. Houten speelgoed, boeken, legpuzzels,
knuffels, hobbelpaarden, en zelfs oude Dinky Toys
(al zijn die vaak voor de papa’s;) ). Meer weten?
Check het-haags-kinderparadijs.business.site/

TIP: Je kunt het speelgoed waar je kinderen op
uitgekeken zijn, ook hier aanbieden en als Roel dit
verkoopt, krijg jij de helft van de prijs.

TOT SLOT
Het blijkt dat kinderen die minder speelgoed hebben, creatiever zijn met hun speelgoed
en er meer van genieten. Speelgoed is om mee te spelen, niet om te hebben. Leuk weetje:
91% van de kinderen wil graag speelgoed ruilen dat niet meer wordt gebruikt.

SPEELGOEDRUILBEURS
Een speelgoedruilbeurs is super duurzaam. Je neemt al het
speelgoed waarop je kids zijn uitgekeken mee. Je krijgt voor de
waarde ervan bonnen, en daarmee kun je weer ander speelgoed
uitzoeken. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu.
Er hoeven immers geen nieuwe producten gemaakt te worden.
Check de recente data en locaties op swipswap.nl/swapsint en
facebook.com/swipswap/

TIP: Organiseer zelf een speelgoedruilbeurs
Prik een datum, regel een klaslokaal, buurthuis
of gymzaal en nodig alle ouders uit die je kent.
Op de site swipswap.nl/doe-mee vind je alle
informatie die ervoor nodig is. Inclusief het
aanvragen van de toolkit. Hierin vind je onder
andere een flyer die je op maat kunt maken, een
actielijst en een voorbeeld van een puntentelling
voor de waarde van het speelgoed. Alles kanten-klaar om te printen.

TIP: betrek je kinderen bij een
duurzaam Sinterklaasfeest!
Sint heeft gevraagd om andere
kinderen te helpen. Laat jouw
kinderen al het speelgoed waar
ze niet meer mee spelen in een
krat verzamelen en zet deze
bij hun schoen. Sint neemt
het mee en maakt er andere
kinderen blij mee. Sint kent
immers ieders verlanglijstje...

duurzame Zeehelden EnergyParty, het feest kan beginnen!
Op 14 oktober is er een online bijeenkomst geweest over ‘wat te
doen met hoge energiekosten’, ook wel een EnergyParty genoemd.
Drie professionals van energyparty.nl, een non-profit organisatie,
hadden - in samenwerking met de gemeente en de Duurzame
Zeehelden - via huis-aan-huis brieven een oproep verstuurd om
deel te nemen. Ruim 30 deelnemers hoorden in een uurtje een
aantal superhandige tips om energie te besparen. Als je met een
aantal straatgenoten bij elkaar komt om te bespreken wat je kunt
doen aan energie besparen, wordt dat een EnergyParty genoemd.
Van elkaar en met elkaar kun je veel leren en schiet het ook een
beetje op, zo bleek ook uit onze online meeting.
Nog veel beter nieuws is dat de gemeente je gratis de
ondersteuning van EnergyParty aanbiedt als je zelf zo’n
bijeenkomst wilt houden met je buren of met een paar
straatgenoten (maximaal 8 personen)! Heel erg handig en gratis!
Kijk op energyparty.nl/den-haag
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 eb je de bijeenkomst gemist dan kun je
H
hem terugzien op:
energy.webinargeek.com/webinar/replay/
J1EUdnM-HB0/

Of stuur een mail naar duurzamezeehelden@gmail.com. We verwelkomen ook graag nieuwe enthousiaste
medewijkbewoners die onze wijk een stap verder willen helpen in de energietransitie.
Tot ziens!
Amber, Hermann, Wim, Yvonne, Sjoerd, Marianne, Anne Miek

ZEEHELDENNIEUWS

schrijnend
Sinds 1 oktober is het Zeeheldenkwartier een milieuzone
en mag er geen diesel III meer rijden. Bewoners die
eigenaar zijn van deze voertuigen kregen een voucher
van 1.000,- euro om een elektrische fiets te kopen als ze
hun diesel III lieten slopen. Fijn voor de andere bewoners
die er nu verzekerd van kunnen zijn dat de luchtkwaliteit
er met een procentje op vooruit gaat. Een mooi initiatief
van de gemeente Den Haag.

verschillende vuilnisophaaldiensten moeten doen die
dagelijks de winkelstraten verpesten met hun herrie en
dieseldampen’, is een veelgehoorde opmerking die wel
hout snijdt. Want de vrije marktwerking ten spijt mag je
wel verwachten dat de gemeente het principe ‘gelijke
monniken gelijke kappen’ huldigt en de ondernemers
verplicht één afvalverwijderaar per winkelstraat uit te
kiezen.

Toch zijn enkele voormalige diesel III rijders niet tevreden.
‘Wat moet ik nou met een elektrische fiets, die kan ik niet
kwijt in huis en als ik hem op straat stal wordt hij gejat’.
Maar dat is niet veel meer dan gemopper en de diesel III
is na 2004 niet meer gemaakt dus een bedrag van duizend
euro voor zo’n oude auto is mooi meegenomen ook al reed
hij nog zo lekker, want op stinkende dampen die de lucht
vervuilen zit niemand tegenwoordig te wachten. ‘Mooi
van de gemeente, maar ze zouden iets aan de vijf

Een duidelijke stap richting zuivere lucht in de stad en in
de wijk.

RONDJE
HOND

DOOR ELS KRUIK

Blij dat ik thuis ben?
We zijn een hele maand weg geweest. Ergens in
Frankrijk, met Jan erbij en de auto. Ik mocht natuurlijk
mee, maar moest me wel een beetje koest houden. Ze

Dwight J.

gingen namelijk iets onderzoeken. Of er in NoordFrankrijk nog leukere plekjes waren dan die van
Huisje Frankrijk? En of de Pyreneeën echt zo hoog
en mooi waren als het vrouwtje zich van vroeger kon
herinneren?

teleurgesteld was toen we voor de tweede maal bij
Huisje Frankrijk aankwamen. Dat ik mijn lekkere,
vaste plekje bij de houtkachel had was leuk, maar
ik had dat rondreizende circusgevoel nog wel even
willen vasthouden.

Het werden dagen vol verassingen. Hoelang duurde het
rijden op de achterbank? Waar en wanneer zouden we
lopen? Waren we in een stadje of op het platteland?
Wat was er te besnuffelen? Honden, katten, ratten?
Wat werd mijn menu? Moest ik in de mand vanwege
hoteleisen of kon ik stiekem bij haar op bed klimmen?

Iedere keer als we op het koeienpad gingen wandelen
keek ik daarom hoopvol van de auto naar de baas of we
weer gingen rijden? En anders? Dan ging ik lekker
blaffen naar de koeien die achter het huisje in de wei
liepen. Dat vond zij dan weer niet leuk. Ze was geloof
ik bang dat die stier met die dertig koeien boos zou
worden en dwars door de draad zou beuken. Daar was
ze voor gewaarschuwd, maar ik denk niet dat ie dat zou
doen. Ik had namelijk met een koe een goede verstandhouding opgebouwd, die zou me zeker redden. Dat had
ze me beloofd.

Al die vragen kwamen dagelijks terug. Het leek op mijn
vorige leven in Spanje. Uiteindelijk werd het weer zo
gewoon om als ‘hond-zonder-vaste-woon-of-verblijfplaats’ rond te reizen, dat ik eigenlijk een beetje

IN-ZICHT/ beelden

HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER
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Statenkwartier

Wij willen een leefbare wijk voor de toekomst, waarin
er geen bomen worden gekapt, er geen geluidsoverlast
is en de huizen niet op hun grondvesten staan te trillen.
Design: Romée Postma
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meer weten?

<advertorial>

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

Kinderen Max Velthuijsschool ontmoeten
ouderen in de Heldenhoek
Buurtontmoetingsmiddag

buurt. Iedereen woont fijn in deze buurt. Wel mag het respect voor
ouderen iets verbeterd worden, volgens één van de bevraagden. Een
compliment naar de leerlingen van groep 8 is volgens alle senioren
zeker op zijn plaats.

Nu de regering de regels versoepeld heeft, zijn er meer mogelijkheden
om activiteiten in de Heldenhoek te organiseren. Op de maandag
middag werd er voor het eerst een Buurtontmoeting georganiseerd.
Zeker in de week tegen de eenzaamheid, een mooi moment om deze
buurtontmoetingsmiddagen tussen jong en oud in te laten gaan.
Pianist Bart was uitgenodigd om de middag muzikaal te omlijsten.
Juf Lenie (oudercoördinator van de Max Velthuijsschool) zong daarbij
oud-Hollandse liedjes. Door de organisatoren van het opbouwwerk
en ouderenwerk werd voor koffie, thee, cake en koek gezorgd.

De middag werd zowel door de buurtbewoners als de leerlingen van
de Max Velthuijsschool als zeer positief ervaren. Zeker voor herhaling
vatbaar. We zullen vaker een buurtontmoetingsmiddag organiseren.

Maandagmiddag 4 oktober vond er in de Heldenhoek een ontmoeting
plaats tussen de kinderen van groep 8 van de basisschool Max
Velthuijs en ouderen uit de Zeeheldenbuurt.

Juffrouw Cherelle kwam met haar groep 8 van de Max Velthuijsschool
op bezoek om samen met de buurtgenoten een gezellige en leerzame
middag te beleven. Vooruitlopend op het thema van de Kinder
boekenweek ‘Worden wat je wil’ werden alle kinderen deze middag
journalist, en stelden zij aan de senioren diverse vragen. De meest
uiteenlopende vragen werden gesteld. Zo werd er gepraat over het
beroep wat de geïnterviewden vroeger hadden, over de oorlog, welke
spelletjes er vaak gepeeld worden, de lievelingskleur en ook over de

JOURNALISTEN CHRIS EN SARA, MET BUURTBEWONER FRED

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 	maandelijks vanaf
januari 2022
Kerst Bingo op 21 december
13.30 tot 15.30 uur

Woensdag
Buurtinloop
9.00 tot 16.00 uur
Buurtontbijt	9.30 tot 11.30 uur
met Livemuziek
Country Line-dance
2.00 tot 12.45 uur
Kinderclub 6 t/m 12 jaar	13.00 tot 15.00 uur
vooraf aanmelden
Tienerclub 12 t/m 14 jaar
16.00 tot 17.30 uur
Zumba
19.00 tot 20.00 uur
Donderdag
Buurtinloop
Stoel Yoga
Sjoelen
Judo beginners
Judo gevorderden

9.00 tot 16.00 uur
10.00 tot 11.00 uur
13.30 tot 16.30 uur
18.00 tot 19.00 uur
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 (om de 2 weken)
14.00 tot 15.30 uur
Rommelmarkt
9.00 tot 15.00 uur
(laatste vrijdag van de maand)
29 oktober - 26 november - 17 december - 28 januari
Zaterdag
Marokkaanse mannengroep
Soos jeugd 14+
Zondag
Pannenkoeken
(3e zondag van de maand)

15.00 tot 17.00 uur
16.00 tot 18.00 uur

13.00 tot 16.00 uur

ZEEHELDENNIEUWS

NIEUWSFLITSEN
Zeeheldennieuws: JA!

Beschilderde bezems

Er is een nieuw gemeentelijk beleid voor huis-aan-huis
bladen. Wat betekent dat voor het Zeeheldennieuws?
Het Zeeheldennieuws is een huis-aan-huis blad dat mag
worden verspreid op adressen met een nee-ja-sticker,
adressen zonder sticker en adressen met de nieuwe
ja-sticker. Op adressen met een nee-nee-sticker mag het
Zeeheldennieuws niet worden verspreid.

De bewoners van de 2e de Riemerstraat zijn nijver. Vele
zaterdagen per jaar vegen ze al vele jaren hun straat
schoon. Ze zijn beloond met een platina klinker en ze
belonen elkaar met koffie mét. Logisch: als je met zulke
mooie bezems mag vegen, dan wil iedereen wel.

Maar: wie toch graag - ondanks de nee-nee-sticker op de
deur - het Zeeheldennieuws wil blijven ontvangen kan bij
de Heldenhoek GRATIS een Zeeheldennieuws: JA-sticker
ophalen en op haar of zijn brievenbus plakken. Dan blijf je
niet verstoken van je lijfblad.

Containertuintjes
Er is een onderzoek gedaan naar het effect van tuintjes
op de ruimte rond de ORAC’s (Ondergrondse Afval
Containers) en daaruit blijkt dat het enigszins effect
heeft. Niet specifiek wat betreft het bijplaatsen van afval,
maar bewoners rond de tuintjes werden enthousiaster
dan daarvoor over het zelf helpen en schoonhouden van
hun buurt en voelden zich meer betrokken. De gemeente
wil doorgaan met de tuintjes al is dat in combinatie met
andere maatregelen. Voorlopig worden er in januari in de
stadsdelen Centrum, Escamp en Laak tien nieuwe locaties
aangewezen.

Dorus rijkersplein
De gemeente had een paar grote bloembakken over. Ze stonden op het Piet Heinplein en moesten daar weg. De buren
van het Dorus Rijkersplein wilden ze graag hebben en zijn er blij mee.

12

ZEEHELDENNIEUWS

NIEUWSFLITSEN
My clean city App
De nieuwe app van de gemeente laat je
zien waar er in jouw buurt afvalcontainers
staan en wat er in deze containers
gegooid kan worden: papier, glas, plastic
of vuilniszakken. Daarnaast zie je of een
container vol zit en waar de volgende
dichtstbijzijnde is. Het belangrijkste aspect
van My Clean City is dat je melding kan
maken van volle of kapotte afvalcontainers
en afvalzakken die ernaast staan,
waarna de gemeente een reparateur of
vuilniswagen die kant op kan sturen.

oproep:

Wie van de lezers heeft een idee voor
een nieuwe plek voor het WiFi-bankje?
Met het budget van de Zeeheldendaad is vier jaar geleden een WiFi-Bank op het Prins
Hendrikplein geplaatst. De WiFi-Bank werkt op zonnecellen en je kan er je telefoon opladen.
Tot voor kort had de bank een vaste plaats op het Prins Hendrikplein. Tegenwoordig
wordt het bankje regelmatig verplaatst. Het is een kwetsbaar ding en het risico dat het
daardoor beschadigd wordt is groot. We zoeken een nieuwe, vaste plaats voor de bank.
We zouden het bankje kunnen doneren aan een school, aan een museum en het zou nog
mooier is als u, lezer van het ZeeheldenNieuws een plek weet waar dit bankje tot zijn recht
kan komen. Als u een idee heeft laat ons dat weten via: secretariaat@groene-eland.nl

Dus: nooit meer bijplaatsen!
 ie je los afval op straat?
Z
Meld dit dan echt heel simpel via:

Nazomeren op het Prins Hendrikplein

Alcohol en
drugsverbod
De gemeente heeft besloten,
dat het niet toegestaan
is alcohol of softdrugs te
gebruiken in het centrum en
omgeving. Ook is het niet
toegestaan om alcohol in open
flesjes, blikjes en dergelijke bij
zich te hebben.

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

__________________________________________________________________________________

ELZENAAR
MAKELAARS

&

TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

BEEKLAAN 456, DEN HAAG
• Royaal en keurig verzorgd 5 kamer
dubbel bovenhuis 128 m²
• Riant zonnig gelegen balkon
• Jaren 30 sfeer
• Bomenbuurt
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

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!

Adres:
Zoutmanstraat 4 a
2518 GP Den Haag

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

e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl

Verkoop
Aankoop
Verhuur
Taxaties
Beheer

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.30 - 17.30 uur

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

Hoera, jarig!
Hoera! Op 3 november bestaat Apotheek Prins
Hendrikplein 5 jaar! Van 3 tot 10 november
bent u van harte welkom om dit met ons te vieren.
Daarnaast ontvangt u bij uw bezoek een leuk
aandenken.
Kom langs en laat je verrassen!
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jaar
Prins Hendrikplein 3
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl
ma-vrij: 08.00 tot 17.30 uur | zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

ogen
open
Kon je maar met je

slapen

Auping Plaza Den Haag

Waldeck Pyrmontkade 84-86 | T. 070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl
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Kind van de wijk
scott en brand
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Scott en Brand wonen dicht bij elkaar in
de buurt en zitten sinds twee jaar ook bij
elkaar op school, in dezelfde klas: groep 6
van de Haagse School Vereniging (HSV)
aan de Nassaulaan. Ze zijn hele goede
vrienden geworden, doen heel veel samen
en zijn allebei de jongste in het gezin. Hun
ouders kennen elkaar ook. Ze willen graag
een interviewtje doen, maar alleen als het
samen kan.
Vertellen jullie eerst wat over jezelf?
Scott: “Ik ben 9 jaar en ik woon in de van
Galenstraat met mijn moeder Guine, mijn
vader Maarten, mijn zus Ella van 14 en
mijn broer Sepp van 12 jaar. Wij hebben 3
katten en een hele leuke tuin om in te
spelen. Ik heb eerst op de Da Costaschool
op de Hollanderstraat gezeten, maar vanaf
groep 4 ben ik bij Brand in de klas
gekomen en zijn we vrienden…”
Brand: ”Ik ben ook 9 jaar en woon in de
Van Speijkstraat. Met mijn moeder Brigitte
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en mijn vader Erik. Mijn broer van 17 heet
Pop, en mijn zus van 15 jaar heet Fieve. Ik
zit al vanaf de kleuters op de HSV, net
zoals mijn oudere broer en zus. Wij hebben
geen katten, maar ik speel wel met Scotts
katten.”
Gaan jullie ook samen naar school?
Scott en Brand vullen elkaar om de beurt
aan en vertellen dat ze vaak met een ouder
erbij op de fiets naar school gaan. Het is
maar vier minuutjes rijden. Ze gaan
binnendoor. Brand: “Maar je moet toch
goed oppassen bij de Zeestraat en de
Bazarstraat, want het blijft druk en bij de
kant van het bruggetje op de Nassaulaan;
daar is het een beetje steil.“
Hebben jullie een fijne klas?
Scott: ”We hebben een klas met 29
kinderen en een hele grappige meester,
die heet meester Jeen. 3 dagen in de
week. Hij vertelt spannende verhalen over

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

plekken waar hij is geweest,
bijvoorbeeld New York, en over
die aanslag van 9/11. Hij legt
lessen heel rustig uit, zodat je
alles goed begrijpt. En we
hebben 2 dagen van de week
Miss Jill. Die is ook heel aardig.
Dan spreken we de hele dag
Engels met elkaar. Zij werkt met thema’s;
bijvoorbeeld hoe je hersens werken….Ik
heb geluk dat mijn Engelse nichtje nu bij
ons logeert, want dan kan ik Engels
spreken!”
Brand: “Wat ik grappig vind, is dat Scott
en ik veel dingen allebei leuk vinden.
Bijvoorbeeld gym, muziek, handvaar
digheid en rekenen met een methode en
allerlei leuke opdrachten. En dat we ook
samen dezelfde vrienden hebben: Thomas,
Lucas, Benjamin, Layla, Leo en nog
anderen.” Er wonen veel klasgenootjes in
de wijk. Bij Scott zelfs vier in de straat.

Spelen jullie ook hier in de buurt?
Scott: ”Ja, op het Prins Hendrikplein. Daar
voetballen we of we doen: ‘Iemand is hem,
niemand is hem’. Een soort trefbal zonder
lijnen en pionnen. Vroeger gingen we
vaker naar de Zeeheldentuin of de
Paleistuin. We gaan nu vaker een Turkse
Pizza halen bij Maxima.”
Brand: “Maar we gaan ook wel
skateboarden op het Malieveld of in de
zandspeeltuin aan de Kerkhoflaan, of in
de Sweatshop in de Binckhorst, samen
met mijn zus, of trampoline springen bij
Jumpsquare.”

