
Bertus, die al 62 jaar koster is van de monumentale 
rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt 
Ontvangen kerk, ook wel Elandkerk genoemd, in de 
Elandstraat, wist het wel: God had gevolg gegeven aan 
de gebeden van de pastoor: storm Eunice had ervoor 
gezorgd dat er een ongekend groot aantal mensen voor 
de kerkdeuren hadden gestaan. De kerk als veilige haven 
als nood(weer) het hoogst is. 

Het was op 18 februari natuurlijk wel even schrikken 
toen er leien en een van de dakkapellen van de linker 
torenspits naar beneden kwamen. De kleine sierdakkapel 
kwam gedeeltelijk op een geparkeerde auto in de 
Elandstraat terecht. Geen gewonden. De brandweer 
en de Haagse Pandbrigade, verantwoordelijk voor het 
bouw- en woningtoezicht in de gemeente, waren snel 
ter plekke en traden kordaat op. Het terrein om de kerk 
werd meteen afgezet om te voorkomen dat vallende 
leien nietsvermoedende voorbijgangers zouden treffen 
en om de meer dan honderd toegestroomde kijkers op 
afstand te houden. Spannend was het natuurlijk wel om te 
aanschouwen of de linker torenspits definitief voor Eunice 
zou buigen. De oude toren heeft flink staan zwiepen, maar 
heeft standgehouden. Later in de namiddag bewoog ook 
de noordelijke spits (zijde Da Costastraat) nog zichtbaar. 

Het leek wel of de geschiedenis zich herhaalde. Tijdens 
een storm in 1974 was er ook al een stuk van de toren in 
de Helmerstraat terecht gekomen. De dreigende sloop van 
de kerk vanwege het teruglopende kerkbezoek spoorde de 
toenmalige pastoor Verweerd aan om bij het kerkbestuur 
te pleiten voor het behoud van het gebouw. De kerk 
verkreeg de status van rijksmonument en de deuren waren 
geopend voor een grote restauratie. Deze startte in 1980 

en werd in 1995 afgerond. De kerk is nog steeds elke dag 
open en is een gewilde ontmoetingsplek voor jong en oud, 
gelovig of niet. 

Tijdens de storm werden de bewoners van circa 40 panden 
in de directe omgeving geëvacueerd. De gemeente had 
keurig een bus geregeld om de ‘ontheemden’ tijdelijk 
onderdak te verschaffen in hotel Mercure. Anderen 
verplaatsten hun auto en logeerden bij vrienden. Het zal je 
maar gebeuren, dat je als Barbier Viitec aan de Elandstraat 
gedwongen wordt je klanten weg te sturen en je zaak te 
sluiten.

Op zaterdag 19 februari is de toren veiliggesteld en 
het gevaar is voorlopig geweken. Twee oude pen-
en-gatverbindingen in de meer dan 100 jaar oude 
balkconstructie waren losgekomen. Met behulp van grote 
banden kon een tijdelijk noodverband op de constructie 
worden aangelegd, zodat die met de wind mag meewaaien. 
Daarna mochten de bewoners hun huis weer in. Op 2 
maart is de bouwinspectie met de huisaannemer langs 
geweest, die een grondige inspectie heeft uitgevoerd op 
de kwetsbare constructies in en om de torenspitsen. Het 
inspectierapport wordt binnenkort verwacht, maar het is 
nu al wel duidelijk dat er nog wat klusjes liggen die extra 
aandacht verdienen en waar een flinke steiger aan te pas 
zal komen. Uiteindelijk zal het kerkbestuur samen met de 
huisaannemer netjes voor het 130 jaar oude monument 
moeten zorgen. Gelukkig maar, want de Elandkerk is en 
blijft een icoon waar wij met zijn allen trots op mogen zijn. 
De Elandkerk is een van de laatste kerken in Europa met 
unieke gietijzeren klokken. De mooie bronzen klokken, 
die in de oorlog zijn gestolen en later weer in oude glorie 
hersteld, worden nog steeds dagelijks om 12 uur geluid. 

De zondag na de storm bleef de kerk dicht en moest 
de eerste communie van een aantal kinderen worden 
uitgesteld. Pastoor Keijzer gaat ervan uit dat er de komende 
weken gewoon weer vieringen kunnen worden gehouden. 
“Eventueel maken we dan gebruik van andere ingangen.” 
Volgens Gerard Teske van de Haagse Pandbrigade zal 
het ongemak van de afzettingen voorlopig nog wel even 
aanhouden, omdat het risico van vallende leien nog niet 
voor 100% is geweken. 
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Wijkagenda
Wijkoverleg

Dinsdagavond 31 mei 19.30 - 21.00 uur
Heldenhoek

Zomerborrel 
Donderdag 16 juni

Vergaderingen werkgroep Leefbaarheid en Verkeer*
Elke 2e maandag van de maand om 19.30 uur

Heldenhoek

Vergaderingen bestuur Bewonersorganisatie *
Elke 3e woensdag van de maand 19.30 uur

Heldenhoek

* a.u.b. aanmelden via 
secretariaat@groene-eland.nl
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Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier

werkgroep leefbaarheid

Beste buurtbewoners,

We hebben een leuke tijd achter de rug. De coronamaatregelen zijn 
binnenkort geheel afgeschaft en ondertussen heerst er in de 
horeca in het Zeeheldenkwartier weer een gezellige drukte. Het is 
leuk om bewoners weer tegen te komen in de wijk. En de magnolia’s 
op het Prins Hendrikplein staan ook nog in bloei!

Ook hebben we, zoals aangekondigd in de vorige krant, een 
wijkoverleg gehad en heeft het jaarlijks Politiek Debat 
plaatsgevonden. Bij het wijkoverleg waren relatief weinig 
belangstellenden maar het was wel erg nuttig. Zo hebben we een 
stemming gehouden voor nieuwe bestuursleden en ik ben heel blij 
dat ik eindelijk kan schrijven dat er twee bestuursleden gekozen 
zijn door de aanwezigen: Stephan Swinkels en Laurens Schrijnen. 
Michel van Agt en Lia Belilos willen graag op de kandidatenlijst 
voor de volgende verkiezingsronde en zullen de komende 
vergaderingen als kandidaat-bestuurslid bijwonen.

Ook is er een plek aan de bestuurstafel voor iemand uit de 
werkgroep leefbaarheid. Volgens de statuten is dit geen officiële 
bestuursfunctie, maar we hebben besloten om in de nog op te 
stellen huisregels vast te leggen dat deze persoon wel mee kan 
stemmen.  Het aantal bestuursleden is dus gegroeid van 2 naar 5, 
hoera! Wybe heeft aangegeven binnenkort te willen stoppen met 
zijn bestuursfunctie, maar zich wel nog voor een aantal activiteiten 
in te willen zetten. 

Heleen van Bemmel is de nieuwe voorzitter a.i. van de werkgroep 
Leefbaarheid en Verkeer. Met Heleen heb ik er alle vertrouwen in 

dat we goed zullen samenwerken en een leuke tijd tegenmoet 
gaan.  Mocht je het leuk vinden om eens deel te nemen aan de 
werkgroep, of je in willen zetten voor een bepaald onderwerp of 
thema, laat het dan weten en schuif een keer aan. De volgende 
bijeenkomsten staan in de agenda op de voorpagina van deze 
krant.

Het Politiek Debat werd in het museum Beeld en Geluid gehouden. 
Het was fijn om bewoners weer in levenden lijve te ontmoeten. De 
gesprekken waren heel open en er werd veel gelachen. 

Voor de nieuwe activiteit, een fotowedstrijd om te vieren dat de 
bewonersorganisatie 50 jaar bestaat, zoeken we nog een 
projectleider en een of meerdere personen die het leuk vinden om 
dit op te pakken. Mocht je het leuk vinden, stuur een mail aan 
secretariaat@groene-eland.nl of bel mij op 0624719646 buiten 
werktijd.

Stadsdeelwethouder Arjen Kapteijns heeft op 9 maart een bezoek 
gebracht aan onze wijk. Hij is bij wijkz, de Zeeheldentuin en de 
parkeergarage De Zeeheld geweest. Nu de druk op de energie-
voorziening toeneemt, hopen we dat het zonnepanelen project een 
extra boost krijgt. En dat het initiatief van de Duurzame Zeehelden 
toch door kan gaan.
 
De nieuwjaarsborrel kan ook weer eindelijk na twee jaar doorgaan 
en is als ZOMERBORREL met het Zeeheldenfestival gepland op 
donderdag 16 juni. We hopen jullie daar allemaal te zien.

Guinevere Moerman, voorzitter a.i.
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Wil je graag invloed hebben op wat er mag 
en kan in jouw wijk? Lees dan verder.
Onze prachtige wijk het Zeeheldenkwartier 
is populair. Deze populariteit heeft zich de 
afgelopen jaren vertaald in allerlei 
bouwprojecten: kantoren zijn omgebouwd tot 
woningen, huizen zijn omgebouwd tot 
appartementen, verouderde gebouwen zijn 
vernieuwd, winkels zijn veranderd in horeca, 
terrassen zijn uitgebreid, bomen zijn gekapt 
en speelplekken zijn verkleind of verdwenen. 
Kortom: een buurt volop in beweging. 

Werkgroep leefbaarheid van de Bewoners-
organisatie Zeeheldenkwartier probeert 
ervoor te zorgen dat de bewoners niet 
worden vergeten in dit tumult. De werkgroep 
komt elke 2e maandag van de maand bijeen 
in de Heldenhoek. Bewoners van de wijk 
zijn welkom om aan te schuiven.
Samen bespreken we geplande en lopende 

projecten in de buurt. Aandachtspunten 
daarbij zijn: Worden bewoners voldoende 
betrokken bij de plannen? Houdt de 
gemeente of de projectontwikkelaar zich 
aan de afspraken? Passen de plannen 
binnen het beleid van de gemeente? 
Daarnaast bespreken we binnengekomen 
berichten van bewoners. Daarbij kan het 
gaan om klachten over afval bij ORAC’s, 
huurscooters op de stoep, overlast van flits-
bezorgers of conflicten tussen horeca en 
bewoners. Ook zorgen over een tram of 
busverbinding en over het kappen van 
bomen worden met ons gedeeld. Wij kunnen 
deze kwesties niet oplossen, maar kunnen 
helpen bij het zoeken naar een oplossing. De 
werkgroep beschikt over zeer uitgebreide 
ervaring, kennis en een groot netwerk. We 

zoeken nog wel iemand die zich wil 

verdiepen in de coffeeshopproblematiek 

in onze wijk.

Regelmatig vraagt de gemeente de 
bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier 
om namens de buurt mee te denken over 
grote projecten. De werkgroep probeert daar 
zo goed mogelijk invulling aan te geven. 
Tegelijkertijd wil de werkgroep andere 
bewoners enthousiasmeren om actief mee 
te denken. Daarom zijn de vergaderingen 
van de werkgroep openbaar en nodigen we 
bewoners uit om daaraan deel te nemen.
Wilt u ook meedenken en invloed 

hebben?

Stap 1.  Meldt u aan bij overheid.nl om 
automatisch op de hoogte te worden 
gebracht van berichten over uw 
buurt. 

Stap 2.  Lees het Zeeheldennieuws en de 
website zeeheldennieuws.nl en de 
gemeentelijke informatie over de 
buurt.

Stap 3.  Mail ons: lenv@groene-eland.nl of 
kom een keer meepraten met de 
werkgroep. Elke 2e maandag van de 
maand vergaderen we in de 
Heldenhoek om 19.30 uur. Welkom.

Dit zijn nu onze aandachtspunten:

Elandstraat en Zeestraat
Fietspad Waldeck Pyrmontkade
Ontkluizing Piet Heinplein
Vernieuwing Tram 16
Hemsterhuisstraatbrug
30 km/h-regime
Anna Paulownaplein
Buurt Preventie Team
Coffeeshops
Deelfietsen/scooters
Flitsbezorgers/darkstores
ORAC’s
(Tijdelijke) verkeersdrempels
Verdichting van de wijk
Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

ILLUSTRATIE INÊS MARTINS
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STORM EUNICE RAGES THROUGH THE CHURCH
Bertus, who has been the sacristan 
of the monumental Roman Catholic 
Church at the Elandstraat for 62 
years, knew that God had answered the 
prayers of the pastor: Storm Eunice had 
ensured that an unprecedented number 
of people had come to the church doors. 
The church as a safe haven in times of 
need. 

On 18 February, it was quite a shock when 
slates and one of the dormers of the left 
spire came down. The small ornamental 
dormer landed partly on a (parked) car 
in the Elandstraat. No injuries. The fire 
brigade and the 'Pandbrigade' of The 
Hague, responsible for building and 
housing supervision in the municipality, 
were quickly at the scene and acted 
decisively. The area around the church 
was immediately cordoned off to prevent 
falling slates hitting unsuspecting 
passers-by and to keep the more than one 
hundred spectators who had gathered 
at the church at bay. It was exciting, of 
course, to see whether the left spire 
would finally bow to Eunice. The old tower 
swayed considerably, but held firm. Later 
that afternoon, the northern spire (on the 
Da Costastraat side) also swayed visibly.

It seemed as if history was repeating 
itself. During a storm in 1974, a piece 
of the tower had already fallen into the 

Helmerstraat. The threatened demolition 
of the church due to declining church 
attendance prompted the then pastor 
Verweerd to plead with the church council 
to preserve the building. The church was 
granted national monument status and 
the doors were opened for extensive 
restoration. This started in 1980 and was 
completed in 1995. The church is still 
open every day and is a popular meeting 
place for young and old, believers and 
non-believers. 

During the storm, the residents of about 
40 buildings in the immediate vicinity 
were evacuated. The municipality had 
arranged for a bus to provide temporary 
accommodation for the 'displaced 
persons' in the Mercure hotel. Others 
moved their cars and stayed with friends. 
Just imagine, being Barbier Viitec at the 
Elandstraat and being forced to send 
away your customers and close your 
business.

On Saturday 19 February, the tower was 
secured and the danger had, for the 
time being, been averted. Two old pin-
and-hole connections in the more than 
100-year-old beam construction had 
loosened. With the help of large straps, 
a temporary emergency solution could 
be placed on the construction, which 
can sway with the wind. Afterwards, 

the residents were allowed back into 
their homes. On 2 March, the building 
inspectorate attended the scene with 
the resident contractor, who carried out 
a thorough inspection of the vulnerable 
structures in and around the spires. The 
inspection report is expected shortly, but 
it is already clear that there are still some 
jobs that need extra attention and that 
will require a large scaffolding. Ultimately, 
the church council, together with the 
resident contractor, will need to take 
good care of the 130-year-old monument. 
That is a good thing, because the Eland 
Church is and remains an icon that we can 
all be proud of. The Eland Church is one of 
the last churches in Europe with unique 
cast iron bells. The beautiful bronze bells, 
which were stolen in the war and later 
restored to their former glory, are still 
rung every day at 12 o'clock. 

The Sunday after the storm, the 
church remained closed and the First 
Communion of a number of children had 
to be postponed. Pastor Keijzer assumes 
that celebrations can be continued in 
the coming weeks. "If necessary, we will 
make use of other entrances." According 
to Gerard Teske of the 'Pandbrigade' of 
The Hague, the inconvenience of the 
closures will continue for a while, because 
the risk of falling slates has not yet been 
completely eliminated.

TEXT GIJS VAN GINNEKEN, ELS KRUIK, AND WYBE VAN DE KUINDER TRANSLATION CINDY HOCK PHOTO WYBE VAN DE KUINDER

Sinds mijn 25ste ben ik een Zeeheld. Eerst woonde ik op 
een etage in de Zoutmanstraat en daarna wist ik een huis te 
bemachtigen in de Van Galenstraat. In die tijd moesten ik en 
mijn vriend nog goed nadenken of het wel een goede aankoop 
was. Met het Zeeheldenkwartier kon het nog “alle kanten op 
gaan”, werd er toen gezegd. Maar ons huis was net onderdeel 
geweest van stadsvernieuwing en had onder meer een nieuw 
dak. Het was een mooi huis, waar we wel nog heel veel aan 
moesten verbouwen. 

De buurt was heel anders dan nu. In de Piet Heinstraat was 
een slager, een drogisterij, een bakkertje; een straat waar 
je je boodschappen deed. Toen er een grote supermarkt in 
de Elandstraat kwam, werd dat snel anders. De bakker, de 
slagerij, de drogist verdwenen; er kwamen veel (tweedehands) 
meubelwinkels. De Piet Heinstraat kreeg een wat diffuus 
karakter. 

Het veranderde niets aan de liefde voor mijn wijk. Een 
gemêleerd gezelschap aan inwoners, ik vond dat erg leuk. 
Ook dat heb ik zien veranderen. Aan het type auto’s kun je 
zien dat de buurt een meer yuppenachtige uitstraling heeft 
gekregen. Het lijkt erop alsof alleen nog mensen met veel geld 
het zich kunnen permitteren om hier te wonen. Dat vind ik 
jammer, maar gelukkig zie ik nog steeds de verscheidenheid 
aan inwoners, hoewel het anders is dan vroeger. En dat zie 
je ook terug in het aanbod van de winkels; de zogenoemde 
Huishoudwinkel is daar een voorbeeld van. Een soort chique 
winkel met afwasborstels; het kan verkeren.

Ondanks al deze veranderingen vind ik het Zeeheldenkwartier 
de leukste buurt van Den Haag, waar ik nooit weg wil. Ik ben 
er trots op gevraagd te zijn om columns te gaan schrijven voor 
dit blad, waarin ik de beslommeringen van de wijk zal volgen.

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier 
zoekt een vervanger voor Trudy. Zij heeft de 
afgelopen 10 jaar twee ochtenden in de week het 
secretariaat van de bewonersorganisatie bemenst. 

Een tweede Trudy vinden we niet meer, maar 
misschien wel iemand die ook net zo vriendelijk en 
adequaat de geïnteresseerden in het wel en wee van 
de Bewoners organisatie te woord kan staan, 
telefoongesprekken kan voeren met bewoners en de 
Gemeente en brieven kan beantwoorden. 

Ze heeft daarnaast verslagen uitgewerkt van de 
avondvergaderingen van het bestuur en de werkgroep 
leefbaarheid (elk 11 x per jaar), de jaarvergadering en 
het politiek debat (elk 1 x per jaar). 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Guinevere Moerman (voorzitter) 06 24 71 96 46 
of Laurens Schrijnen (secretaris) 06 51 55 99 45.

VACATURE

TEKST ELLES DE BRUINELLES VERTELT...
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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.

LENTE    

Daar hebben we behoefte aan. We willen de sombere tijd van ons afschudden en 
de lente vieren. Deze uitbundige honderdveertig jaar jonge, volop in bloei staande 
perenboom nodigt hiertoe uit. Hij staat in de tuin van Margot Dussel en Michel 
van Agt en is gefotografeerd door buurman en perenboom hoffotograaf Frank 
van Aken, want niet iedereen mag deze perenboom fotograferen. En terecht. 

Vroeger stond de Betuwe vol met deze prachtige bomen. Op een enkel exemplaar 
na zijn die allemaal gesloopt en vervangen door boompjes die op korte stammen 
zijn geënt. Want af en toe lazerde een perenplukker uit een van die hoge bomen 
en dat kan natuurlijk niet. Maar om daarom een halve provincie van prachtige 
hoge vruchtenbomen te ontdoen is ook weer wat (overdreven?). 

Door een contingent hongerige halsbandparkieten dat zich aandient vlak voor de 
peren rijp zijn om geplukt te worden, zijn er nauwelijks vruchten over om te 
oogsten in de vroege herfst en dat is dan wel weer jammer. Tenzij je van 
aangevreten fruit houdt, of zoals ze dat in de Betuwe doen, netten spant. 
Voorlopig verdient deze trotse stadsboom volop de beschermde status die hij 
geniet - of is een boom een zij? Dat moet haast wel want welke man dost zich in 
zo’n schitterende lentetooi uit? Wee degene die er een zaag of hakbijl inzet. 
Margot, Michel en Frank, maar ook alle andere buren waken voor haar gezondheid.
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Bij de gemeente is er grote 
verwarring over het begrip 
woonwijk. Dat komt onder 
andere tot uiting in het feit dat 
er lukraak vergunningen worden 
uitgedeeld. Bijvoorbeeld nu weer 
op het Anna Paulownaplein: 
tot grote ontevredenheid van 
de bewoners rondom het plein 
(130 handtekeningen tegen 
de vergunningen) zijn drie 
vergunningen voor de horeca 
afgegeven. Bewoners zeggen: 
wij zijn niet tegen horeca, maar 
genoeg is genoeg! De gemeente 
wil echter in het kader van 
toerismebevordering meer horeca 
zien en gaat daarmee voorbij 
aan wat dat betekent voor de 
bewoners. 

Een ander voorbeeld: op het Prins Hendrikplein is een nachtvergunning 
voor de horeca verleend. Voor bewoners is dat niet fijn. In de binnenstad 
is dat anders. Daar zitten in de (zij)straten ook bedrijven en die hebben 
minder of geen last van drukte en lawaai in de nachtelijke uren. Soms 
vergeten de leden van de gemeenteraad dat zij niet alleen worden gekozen 
om de belangen van de commerciële sector te behartigen, maar ook die 
van de bewoners van de stad.

Dwight J.

TEKST ESTHER TE LINDERTburen

Diane Goedman en Eva Ooms 
van Goedman Lijstenmakers
Een beukenhouten lijst met een kanariegele hoekverbinding? Of toch 
een lijst van grillig platanenhout, blauwgrijs gebeitst? Bij Goedman 
Lijstenmakers zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Terwijl Eva Ooms in het lichte pand aan de Prins Hendrikstraat houten profielen 
tevoorschijn tovert, maakt Diane Goedman met nietmachine, boor en schuurpapier 
een lijst af. “Mijn vader heeft de lijstenmakerij zo’n dertig jaar geleden opgezet”, 
vertelt Diane. Inmiddels runt zij het bedrijf, waar een team van creatievelingen zich 
dagelijks over hout buigt, samen met mede-eigenaar Eva Ooms. 

Beiden hebben het ambacht in de praktijk geleerd. “Lijsten maken is een lastig vak. 
Nieuwe medewerkers hebben een jaar nodig voor ze er eentje van a tot z kunnen 
maken,” vertelt Eva. Naast particulieren, bedienen ze ook kunstenaars, galeries en 
musea als het Kröller-Müller en het Fotomuseum. “Of het nou gaat om een 
borduurwerk, de geaquarelleerde uil van Tante Toos of een foto van 2 bij 2 meter 
van een professionele fotograaf: alles wat hier binnenkomt heeft zijn eigen specifieke 
lastigheden.”

Daarom nemen ze uitgebreid de tijd als er een klant binnenkomt met het kunstwerk. 
Diane: “Elk stuk moet je apart behandelen, bekijken, bemeten. Soms moet een doek 
opnieuw opgespannen worden. Het is vies of er zit een gat in.” In overleg kan ook 
een restaurateur ingeschakeld worden om het werk te restaureren en conserveren. 

In de winkel staan zo’n 1500 profielen. “Een lijst moet niet alleen passen bij het 
werk, maar ook bij de klant”, vertelt Eva. “We maken een eerste selectie. En dan mag 
je naar hartenlust ja of nee zeggen.”

Voor elk budget is er eentje te vinden. Goedman verkoopt gangbare wissel- en 
staaflijsten, maar onderscheidt zich vooral door het gebruik van hout dat ze zelf 
bewerken. Zo vind je in hun collectie “Hollandse Bomen” lijsten die zijn gemaakt 
van lokaal (stads)hout, zoals een beuk uit Wassenaar. Een meubelmaker verwerkt de 
stammen tot profielen, waarvan in hun eigen werkplaats lijsten worden gemaakt. 

“Hollands hout is duurzaam. En het leeft heel mooi,” vertelt Eva. Ze laat de schubbige 
binnenkant van de plataan zien, een schimmelbeuk met een tekening van zwarte 
lijnen. “Van die beuk was er maar eentje, dus de oplage was zeer beperkt. Op is op. 
In het begin moesten klanten daaraan wennen, maar zo werkt de natuur nu eenmaal. 
Als je dat omarmt, is het minder erg.”  

Na het kiezen van de lijst, wacht vaak nog een serie keuzes. Een passe-partout 
misschien, en in welke kleur dan? Met of zonder glas, een verdiepte lijst of niet? Een 
afwerking met beits, was of lak? En afhankelijk van de lijst mag de klant ook nog 
grabbelen in een bakje met hoekverbindingen, variërend in kleur van kanariegeel 
tot diepblauw. Eva: “Al die nuances, dat is onze kracht.”

Een andere kracht: het gebruik van houtresten. Zo prijken in lijsten van hout mét 
bast de papieren vogeltjes van kunstenares Danièle Knirim. Zelf zien? Tot en met 1 
juni is een mini-expositie van haar werk in de winkel te bewonderen.

Goedman Lijstenmakerij
Prins Hendrikstraat 48
🖱 goedmanlijsten.nl

 @goedmanlijstenmakers

schrijnend
FOTO WYBE VAN DE KUINDER

RONDJE 
HOND DOOR ELS KRUIK

Leuke verjaardag
Deze keer wilde de baas eens leuk uitpakken met haar verjaardag. Allerlei 
mensen, groot en klein, werden in het afgelopen weekeind van heinde en ver 
uitge nodigd. Je mocht zelf kiezen of je op de zaterdag of de zondag wilde 
komen. Als je maar na 3 uur kwam en wat lekkers te eten meenam. Dat 
hebben we geweten want er kwamen heerlijke Turkse dolma’s, zalige Japanse 
kippenpootjes, uitgebreide zalmpasta’s, kleurrijke salades en zelfgebakken 
koekjes binnen wandelen. Ik zat te hongeren vanaf mijn bank toen ik al dat 
lekkers rook. Maar ik kreeg helemaal niets want alles werd OP de tafel gezet 
en niet eronder.

Ik kreeg mijn eerste kans bij de peuter. Die kreeg een koekje, maar ik was 
razendsnel. Trok het uit zijn handje en rende de tuin in. De baas was boos, het 
kindje verbaasd, maar weg is weg.

De tweede keer zat ik toevallig vlak bij het lage bijzettafeltje met lekkers. Toen 
ze al babbelend even niet keken had ik zo’n lekker kaastoastje te pakken. Ze 
hadden niets door dus ik pakte er nog een. Die viel op de grond. “He bah, 
Nanuk wat doe je nou?” en hup, die zat al tussen mijn tanden. Ging lekker zo.

De baas probeerde me uit mijn roes te halen en gebood mij naar mijn bank. Dat 
was helemaal niet erg want het was tijd voor het lopende buffet. Daar viel 
altijd wel iets te kanen, want een stille overeenkomst tussen de baas, 
vrienden, familie en mij was dat Als Het Bord Leeg Klonk er voor mij een lekker 
stukje overbleef. Als troost zeg maar. Nou dat was dus 20 keer of zo. En nog 
wat extra’s van de kinderen, want ik kan heel lief kijken als ik wil… Dus ik 
vond het een verdomd leuk feestje, ook al was er geen tijd om te wandelen… 
Mag volgend jaar weer, baasie! 
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PIET WARFFEMIUS, BEELDEND KUNSTENAAR 
"WE STAAN OP DE SCHOUDERS VAN ONZE VOOROUDERS" TEKST WYBE VAN DE KUINDER FOTO ERIC DE VRIES

Piet Warffemius was de op een na jongste thuis. Als kind had hij 
veel vrijheid want zijn oudere broers hadden de klappen al 
opgevangen. Zijn vader had een machinaal houtbewerkingsbedrijf 
in de van der Kunststraat in Den Haag en als kind zag hij soms de 
treinen voor de deur van hun huis rangeren. Een redelijk zorgeloze 
jeugd. Toen zijn beroepskeuze ter sprake kwam vonden zijn 
ouders dat hij tekenleraar moest worden. Zelf dacht hij eerder 
aan iets in de architectuur. Ontdekkingsreiziger leek hem ook wel 
wat. Dat waren enkele ideeën voor een toekomstige loopbaan die 
door zijn hoofd speelden voordat hij koos voor de opleiding 
monumentale schilderkunst op de KABK (Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Den Haag), ook toen al een gedegen 
opleiding. Een van zijn docenten was Auke de Vries, die ook 
woonachtig is in het Zeeheldenkwartier. 

Op de KABK worden de lessen tegenwoordig in het Engels 
gegeven. Prettig voor de buitenlandse studenten, maar jammer 
voor de Nederlandse, vindt Piet Warffemius. Alle studenten, en 
zeker de Nederlandse, spreken Engels, maar om ideeën en 
gevoelens uit te drukken in het Nederlands is al ingewikkeld 
genoeg. In het Engels wordt dat er niet eenvoudiger op. 

Piet Warffemius kon na zijn afstuderen al snel van zijn werk 
leven. Hij laat zich inspireren door de natuur en dan hoofdzakelijk 
door de flora. In zijn werk zie je gestileerde verwijzingen naar 
planten en bomen. Hij werd lid van de Potsdammer Gruppe in, je 
raadt het al, Potsdam. Een Nederlands/Duitse genootschap dat 
nauwelijks een filosofisch uithangbord had, maar meer een vriendenkring was. De 
kunstenaarsgroep, die onder galeriehoudster Helga Hofman ontstond, bestond onder 
andere uit Hubertus von der Golz, Frank Michael Zeidler, Armando en Sjoerd Buisman. Zij 
organiseerden regelmatig gezamenlijk tentoonstellingen. 

Inmiddels heeft Piet een enorm oeuvre van beelden, schilderijen en tekeningen 
geproduceerd. Daarnaast is hij een verzamelaar van de eerste orde. Van zijn vele reizen – 
dus toch nog iets van die ontdekkingsreiziger in hem – naar Zuid-Oost-Azië, de Himalaya, 
Tibet, India, Vietnam, Buthaan en Maleisië nam hij op zijn reizen simpele gebruiksvoorwerpen 
mee. Zo je wilt, primitieve kunst.

In zijn ruime atelier op de eerste etage aan de Toussaintkade, met uitzicht op de koninklijke 
stallen, staan veel van deze sculpturen/objecten tussen zijn modellen op een lange tafel 
uitgestald. Dat ziet er heel natuurlijk uit. Hij laat me een simpel en handig voorwerp 
(sculptuur) zien dat werd gebruikt om melk mee te stremmen, boter mee te karnen, dat 
minimaal bewerkt was en daarna een voorwerp met dezelfde functie dat al veel meer 
bewerkt was. Een gebruiks-kunst voorwerp, of zoals Piet dat noemt ‘primitieve kunst met 
iets van noodzakelijkheid’, maximale expressie met minimale middelen. Religie en kunst 
worden verwerkt in gebruiksvoorwerpen.

Hoog aan de wand hangt een acht meter lange voorouderkano van de Asmat uit Papoea-
Nieuw-Guinea. Die werd gebruikt voor een initiatieritueel van jonge mannen. Na de 
initiatie van een dorpsgenoot wordt zo’n boot met gebeeldhouwde figuren de rivier 
opgeduwd. 
Piet heeft deze voorwerpen in een tijd gekocht dat ze nog niet speciaal voor toeristen 
werden gemaakt.
Behalve deze voorwerpen staan in zijn atelier ook een aantal buisstoelen uit het interbellum. 
Die maken deel uit van een grote verzameling. Hij leent zijn verzamelingen regelmatig uit 
en hoopt dat de voorwerpen weer hun weg terugvinden naar de oorsprong, waar ze 
vandaan komen.
 
Enkele van Piets beeldhouwwerken staan in de tuin van de galerie van echtgenote 
Catalijn. De meeste zijn uitgevoerd in cortenstaal.
De modellen voor zijn beelden vormt hij in het klein van geribbeld karton. Later worden die 
door een gespecialiseerd bedrijf uitvergroot in staal. Een techniek die hij zich eigen heeft 
gemaakt is het vergulden van zijn beeldhouwwerken. Dat leerde hij van een Japanse 
kunstenares. In Japan is dat onderdeel van de kunstopleiding. Een van de weinige 
beeldhouwwerken die hij in opdracht heeft uitgevoerd is een fries voor Galerie Ramakers 
in Haarlem.
In de fries verwerkte hij een nieuw soort ornamentiek: vergulde ornamenten van een 
gestileerd bloemmotief.

Zijn werk is opgenomen in diverse collecties van banken, verzekeringsmaatschappijen, 
musea en beeldentuinen. In Voorburg bevindt zich de sculptuur Bomen. In Amsterdam, aan 
de Amstelveense weg staat een werk zonder titel. En er staat een groot beeld in de 
beeldentuin van museum Voorlinden. In 1980 won hij de Godonprijs, in 1997 de Jacob 
Hartog Prijs. In 2007 was hij gastdocent aan de academie van beeldende kunsten in 
Hamburg. Ook exposeert hij regelmatig in China en in Katmandoe.

Als u meer van zijn werk wilt zien, bezoek dan Galerie Ramakers aan de 
Toussaintkade 51, en verder hoeft u alleen maar ‘Warffemius’ op uw computer in 
te toetsen en dan ziet u vrijwel onmiddellijk een overzicht van het werk van deze 
veelzijdige kunstenaar.

KunstagendaKunstagenda
Beeld en Geluid 
Museumjeugduniversiteit
t/m 5 juni 2022 
Zeestraat 82 
denhaag.beeldengeluid.nl 

Galerie Helder
Time is of Essence 
2 april t/m 7 mei 2022 
Tasmanstraat 188 
Galeriehelder.nl 

NEST 
An Idle Escape
1 t/m 3 april 2022 
De Constant Rebecqueplein 20b 
Nestruimte.nl 

Parts Project 
Project 22: verzamelen verzameling – de 
doos
24 april t/m 3 juli 2022
Toussaintkade 49 
Partsproject.nl 

Galerie Ramakers
Joncquil 10 ~ 4. Sculpturen en schilderijen 
10 april t/m 15 mei 2022 
Toussaintkade 51
Galerieramakers.nl 

STROOM
Conflictorium ‘Elephant in the Room’
t/m mei 2022
Hogewal 1-9
Stroom.nl  

Zeehelden Theater 
Albolina, een verhaal over onze/jouw 
relatie met de natuur
24 april 2022, om 16:00
Trompstraat 342
Zeeheldentheater.nl 

Panorama Mesdag 
Mesdag & De Natuur 
8 september 2021 t/m 28 augustus 2022

Time & Tide 
t/m 28 augustus 2022 
Zeestraat 65 
Panorama-mesdag.nl 
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IN-ZICHT/vreemde vogels
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

Wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) heeft bij zijn eerste werkbezoek aan het 

Zeeheldenkwartier op 9 maart toegezegd nogmaals te gaan kijken naar de situatie 

m.b.t. de zonnepanelen op de parkeergarage De Zeeheld.

Deze toezegging hebben we goed gehoord en genoteerd!

We kijken uit naar zijn reactie.

duurzame Zeehelden

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

Gas is flink duurder geworden. En de rekeningen worden 
waarschijnlijk nog veel hoger. Hoe kun je jouw stookkosten 
verlagen? Er zijn twee manieren: of minder gas verbruiken 
of wat je verbruikt zo efficiënt mogelijk gebruiken. Kortom, 
hier volgen wat tips om de stookkosten te verlagen.

METEN IS WETEN
Heb jij wel eens in de meterkast (of de app) gekeken? Ik wil je uitdagen om een aantal 
maanden bij te houden wat je precies aan gas, stroom en water verbruikt. Je kunt denken 
dat het meevalt, maar de werkelijkheid valt vaak tegen. Als je meet, weet je precies wat je 
verbruikt. Je kunt zelfs proberen om de volgende maand minder te verbruiken. Kijk eens 
waar jij op kunt besparen. Dat is ook leuk om met kinderen te doen. En uiteraard mag het 
nog steeds comfortabel zijn.

TIPS OM MINDER GAS TE VERBRUIKEN
Waarschijnlijk weet je het wel. Het zijn van die voor de hand liggende tips, maar volg je 
ze ook?
–  Verwarm alleen de ruimtes waar je bent, waar jullie zijn. Draai de andere radiatoren dicht.
– Doe warme sokken, trui of vest aan. Ga met een dekentje op de bank zitten.
– Zet een uur voor het slapen gaan de verwarming laag.
–  Kook water in een waterkoker en gebruik het erna om rijst, aardappelen, pasta, etc. te 

koken.
–  Denk in de keuken eens aan alternatieven zoals een elektrisch of een inductiefornuis.

–  Neem een waterbesparende douchekop en/
of douche korter. Voor het warme water is gas 
nodig. Douche je korter, dan heb je minder gas 
nodig. Er zijn allerlei soorten douchecoaches die 
(zelfs met licht!) aangeven hoe lang je doucht.

–  Voor de diehards: douche af of douche helemaal 
met koud water. Dat is supergezond voor je lijf. 
Maar eerlijk is eerlijk, het is niet makkelijk. Bouw 
het langzaam op.

–  Isoleer je huis goed, zodat er geen warmte 
weglekt. Denk aan vloerisolatie, dakisolatie, 
(spouw-) muurisolatie, HR++ glas voor de ramen.

– Overweeg een warmtepomp te installeren.
– Overweeg een infraroodpaneel te plaatsen, dat 
geeft heel gericht warmte. 

TIPS OM WARMTE EN DUS GAS ZO EFFICIËNT MOGELIJK TE GEBRUIKEN
–  Plak radiatorfolie tussen de verwarming en de muur. De warmte wordt teruggekaatst en 

er komt meer de kamer in.
– Doe de gordijnen ‘s avonds dicht en zorg dat ze niet voor de verwarming hangen.
–  Plaats een radiatorventilator onder de verwarming. De warmte wordt naar boven 

geblazen en komt sneller de ruimte in.
–  Laat de cv-ketel goed afstellen en waterzijdig inregelen. Dan hoef je het 

water niet onnodig tot een hogere temperatuur te verwarmen.  

BESPAREN MET DE GEMEENTE
–  Vraag een bespaarpakket aan bij de gemeente en/of 

woningbouwvereniging. Daar zit vaak radiatorfolie, tochtstrippen, 
ledlamp, douchecoach, etc. in.  

–  Vraag subsidie aan bij de gemeente. Geldig tot 31 
december 2022, tenzij het geld eerder op is.  


 

DIY TIP
Maak een heater met behulp van waxinelichtjes. Door 
twee aardewerken potten over elkaar te zetten, blijft 
de warmte beter hangen en wordt beter afgegeven 
aan de ruimte. Dat kan een paar graden schelen in een 

(kleine) ruimte. 

Laat je ons weten hoeveel je bespaard hebt?
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Het Zeeheldenkwartier is één van de gezelligste stadswijken van 
Den Haag. Gelegen aan de rand van de Haagse binnenstad, is dit de 
buurt waar je veel authentieke winkeltjes, sympathieke restauran-
tjes en cafés, zonnige pleinen en prachtige jugendstilpanden vindt. 
Geen wonder dus dat het Zeeheldenkwartier enorm geliefd is bij de 
Haagse locals. De belangrijkste winkelstraten zijn de Prins Hendrik-
straat, Zoutmanstraat en de Piet Heinstraat. In deze straten vind 
je een verscheidenheid aan leuke woonwinkels, trendy designwinkels, 
galeries, kleine kledingwinkels, supermarktjes en tal van speciaal-
zaken met bijzonder aanbod. Kortom: zeker een bezoek waard als 
je net even wat anders wilt!

I  ZEEHELDENKWARTIER

LENTE VIBES!
Het Zeeheldenkwartier is één van de gezelligste stadswijken van 
Den Haag. Gelegen aan de rand van de Haagse binnenstad, is dit de 
buurt waar je veel authentieke winkeltjes, sympathieke restauran-
tjes en cafés, zonnige pleinen en prachtige jugendstilpanden vindt. 
Geen wonder dus dat het Zeeheldenkwartier enorm geliefd is bij de 
Haagse locals. De belangrijkste winkelstraten zijn de Prins Hendrik-
straat, Zoutmanstraat en de Piet Heinstraat. In deze straten vind 
je een verscheidenheid aan leuke woonwinkels, trendy designwinkels, 
galeries, kleine kledingwinkels, supermarktjes en tal van speciaal-
zaken met bijzonder aanbod. Kortom: zeker een bezoek waard als 

LENTE VIBES!

Bij kinderwinkels @achtungbabystore
en @elvisandotis zijn allernieuwste 
lente/zomer collecties binnen! 
Lekker vrolijk met leuke kleuren en prints!

Bijzonder boutique en curiosa vind je bij 
@serendipity en voor wat wauwfactor in je huis 

ga je naar @wauw_warenhuis

In @dehuishoudwinkel 
vind je duurzame bezems, 

borstels en tuingereedschap

De zon schijnt volop deze week. 
De lente zie je niet alleen op straat, 
maar ook in de winkels.

LENTE BUITEN
& BINNEN…

De mooiste planten en kokedamas vind 
je bij @littlegreen.shop

ACHTUNG BABY
PRINS HENDRIKSTRAAT 97

ELVIS & OTIS
PRINS HENDRIKSTRAAT 124

LITTLE GREEN SHOP
PRINS HENDRIKSTRAAT 124

DE HUISHOUDWINKEL
PIET HEINSTRAAT  102

SERENDIPITY
PIET HEINSTRAAT  40—A

WAUW
PIET HEINSTRAAT  51—A

<advertorial>
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Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier 
Ontdek de speciale zaken van het Zeeheldenkwartier!

Vind ons online…      facebook.com/zeeheldenkwartier      instagram.com/zeeheldenkwartier    zeeheldenkwartier.com

ZEEHELDEN– 
FESTIVAL 
PRINS HENDRIKPLEIN

FLAGSHIPMARKET  
SUMMER 
PRINS HENDRIKSTRAAT

ASPERGEFEEST  
PIET HEINSTRAAT

MARIE  
MARCHÉ 
PRINS HENDRIKSTRAAT

MOSSELFEEST 
PIET HEINSTRAAT

LASERSHOW 
PRINS HENDRIKPLEIN

29

12

22

28

18

31

JUNI

JUNI

MEI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

DECEMBER

NIEUW 
IN DE WIJK

EVENEMENTEN 2022 
ZEEHELDENKWARTIER

BARTINE BAKERY & MARKET
PIET HEINSTRAAT 70-72

ZEE VAN LICHT
PRINS HENDRIKPLEIN 18

STERK
PIET HEINSTRAAT 69

SEÑOR TORRES
ZOUTMANSTRAAT 57

<advertorial>



10

ZEEHELDENNIEUWS

Stemfee
In de vorige editie van het Zeeheldennieuws hebben wij 
het gehele middenkatern van de krant aangeboden aan de 
Haagse politiek. Verhaaltjes van partijen met en zonder 
smoel erbij om ons Zeehelden vooral maar te verleiden om 
naar de stembus te gaan. Sommige partijen hadden hun 
best gedaan om aan te geven wat zij voor de wijk willen 
betekenen, andere maakten zich ervan af met een 
algemeen blabla verhaal en er waren zelfs partijen, die 
het niet nodig vonden zich te presenteren. 

Als je dan in praatprogramma’s onze landelijke politici weer 
hun woordje ziet doen vraag ik mij wel eens af wat dat nu in 
hemelsnaam te maken heeft met wat er in onze wijk speelt en 
daar van belang is. Nu is de verkiezingscarrousel dit jaar wel 
wat ondergesneeuwd vanwege de situatie in Oekraïne, maar 
het blijft interessant om te weten in hoeverre de informatie in 
ons Zeeheldennieuws bepalend is geweest voor het 
stemgedrag van wijkgenoten. Dus: klim in de pen en deel uw 
reactie met ons!  

Voor de goede orde heb ik de cijfertjes nog maar eens op een 
rij gezet. Zoals te verwachten was hebben zich in het 
Zeeheldenkwartier geen politieke aardverschuivingen 
voorgedaan. Kortom: niets nieuws onder de zon. Wij kunnen 

rustig ons ding blijven doen. En ondertussen stonden twee 
stembureaus in onze wijk in de top 6 van drukste stembureaus 
in Den Haag: Wijkcentrum De Heldenhoek (5e) en de Tempel 
(6e). Bron: uitslagen.denhaag.nl

Den Haag Zeeheldenkwartier

Uitslagen 2022 2022 2018

Opkomst 43,0 % 51,8 % 55,8 %

Partij

Groep de Mos 16,8 % 8,5 % 7,5 %

D66 14,3 % 20,0 % 17,3 %

VVD 12,3 % 10,2 % 14,0 %

Groen Links 10,0 % 17,0 % 17,0 %

Partij voor de Dieren 6,8 % 11,2 % 8,1 %

PvdA 6,4 % 8,4 % 6,8 %

CDA 6,3 % 3,6 % 3,7 %

DENK 5,6 % 1,7 % 1,4 %

Haagse stadspartij 3,7 % 7,3 % 13,6 %

SP 1,7 % 3,1 % 2,8 %

TEKST EN FOTO GIJS VAN GINNEKEN

TEKST RENÉ MORS

FOTO WYBE VAN DER KUINDERHOE GAAT HET MET ONZE WIJK? 

In 2020 heeft de gemeente Den Haag, door middel van enquêtes, gesprekken met 
belanghebbenden en vier online sessies met bewoners en ondernemers uit de wijk, 
geïnventariseerd wat belangrijk werd gevonden voor verdere ontwikkeling van de wijk. 
Naar aanleiding daarvan is de Wijkagenda 2020 – 2024 opgesteld waarin drie prioriteiten 
zijn vastgelegd. 

Even ter herinnering, dat zijn: 
1. Vergroening en minder verkeersdruk
In de wijkagenda werd aangekondigd om, waar mogelijk, groen toe te voegen aan de wijk. 
Om meer ruimte voor recreatie te creëren zou er gezocht worden naar mogelijkheden om 
het doorgaand verkeer in de wijk te verminderen.
2. Schonere wijk
De overlast die de meeuwen veroorzaakten op vuilnisophaaldagen was velen in de wijk 
een doorn in het oog. Dit was dan ook het grote aandachtspunt bij het thema schonere 
wijk. Voorgenomen werd om ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) te gaan plaatsen.
3. Verbondenheid en binding met het Zeeheldenkwartier
Doelstelling was de sociale binding in de wijk verder te versterken.

We zijn nu twee jaar verder en dus is het tijd om te kijken wat ervan in de praktijk terecht 
is gekomen. Ik spreek daarover met Nina Ruijer van het stadsdeel Centrum. 

Op het gebied van de vergroening van de wijk heeft de gemeente een aantal initiatieven 
genomen. Zo faciliteert zij de plaatsing van plantenbakken en het aanleggen van 
geveltuintjes. Bewoners die dat willen kunnen met een e-mailtje naar de gemeente (nina.
ruijer@denhaag.nl) een verzoek indienen om een plantenbak te plaatsen. De gemeente 
kijkt of er genoeg ruimte is en als dat het geval is, wordt de bak met inhoud geplaatst. De 
bewoner(s) moet(en) wel de bak zelf onderhouden. Ook voor het maken van geveltuintjes 
levert de gemeente het groen. Via de actie Steenbreek kunnen stoeptegels die worden 
verwijderd voor het maken van een geveltuintje worden geruild voor planten. Ook daar 
moeten de bewoners zelf voor het onderhoud zorgen. In totaal zijn er 9 plantenbakken 
geplaatst (waarvan 6 in de Van Speijkstraat!). Tevens zijn er 33 geveltuintjes aangelegd (= 
ca. 90 m2). Voor buurtbewoners die zelf ook een geveltuintje willen aanlegen is er meer 
info te vinden op de website van de gemeente. Tik in het zoekvak van denhaag.nl 
“geveltuintjes” in en je komt er. Ook is er in de Van Kinsbergenstraat vertikaal groen bij 
gebouw De Tempel gerealiseerd.

Voor wat betreft de vermindering van de verkeersdruk wordt aansluiting gezocht bij het 
aanpassen van het tramtracé in de Zoutmanstraat en het project kwaliteitsverbetering 
Centrum Noord.

Op het gebied van de schonere wijk heeft de gemeente eerst de gratis ‘meeuwproof’ gele 
vuilniszakken op verschillende plaatsen ter beschikking gesteld. Dat leidde al tot een 
afname van de rommel op vuinisophaaldagen. Daarna is met voortvarendheid overgegaan 
tot de plaatsing van ORAC’s. Dat heeft de rommel op straat nog verder verminderd. 
Problematisch blijven wel de ‘bijplaatsingen’. Veel rommel wordt naast de ORAC’s 
gedeponeerd, bijvoorbeeld omdat het niet in de opening past. Om deze reden is de 
gemeente op zoek naar mensen die de gemeente willen helpen de ORAC’s in de gaten te 
houden en meldingen maken bij overlast, de zogenoemde ORAC-adoptanten. Aanmelden 
kan door een mailtje te sturen aan nina.ruijer@denhaag.nl.

Wat betreft de verbondenheid en verbinding in de wijk zijn er vele initiatieven genomen. 
Zo is er een werkgroep ‘Schone Straten’ opgericht en zijn er kinderwerkgroepen in de 
Heldenhoek gestart die muziek- en taallessen aanbieden. Ook de uitrol van de ‘Hoplr’-app 
is afgerond. Hoplr is een app waarmee mensen van een wijk over uiteenlopende 
onderwerpen met elkaar en met de gemeente in verbinding kunnen komen. Er komt van 
alles aan bod: meer en minder waardevolle spullen die worden gevraagd en aangeboden, 
waarschuwingen over oplichters, hulpvragen en ga zo maar door. Ook wordt de app door 
de gemeente gebruikt als extra informatiekanaal en om in directer contact te komen met 
wijkbewoners. 

In april/mei organiseert de gemeente weer een sessie waarin de bewoners van de wijk 
input kunnen leveren. Terug- en vooruitkijken: wat hebben we bereikt, welke volgende 
stappen kunnen genomen worden? Datum van de sessies en de manier waarop je daaraan 
kunt meedoen en je je stem kunt laten horen worden in het Zeeheldennieuws, in de Hoplr-
app en in de Heldenhoek aangekondigd. Houd dat in de gaten, doe mee en laat van je 
horen. Het gaat tenslotte om onze wijk.
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 NIEUWSFLITSEN 

Het Zeeheldenfestival 
is weer terug
Veel lezers zullen het al gelezen of gehoord hebben: na een pauze van 2 jaar kunnen 
we eindelijk het 40e Zeeheldenfestival voorbereiden en vieren. Het zal plaatsvinden van 
woensdag 29 juni tot en met zondag 3 juli. We willen er weer een ouderwets gezellig en 
groots feest van maken. En met jullie steun lukt dat nóg beter.

Help je mee? 
Het Zeeheldenfestival wordt geheel bemand door vrijwilligers. Voor het komende 
festival zoeken we versterking voor de volgende afdelingen:

• EHBO
Het team EHBO zoekt vrijwilligers die in blokken van 4 uur kunnen draaien en 
ervoor zorgen dat mensen zorgeloos kunnen genieten van het Zeeheldenfestival. 
Zet je graag je vrije tijd in voor de veiligheid van anderen? Wil je deel uitmaken van 
een gemotiveerd en gedreven Eerste Hulpteam? Ben je in het bezit van een EHBO 
diploma en ben je 18 jaar of ouder, dan zoeken wij jou! 

• BACKSTAGE
Het backstage team vraagt nog versterking: wil jij onze artiesten ontvangen en 
zorgen dat ze op tijd het podium opgaan, wil jij zorg dragen voor de veiligheid en de 
spullen backstage? Op woensdag en zaterdag zijn er 2 diensten, verdeeld over de dag 
en avond, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 23.15 u. 

• PUBLICITEIT
Het team publiciteit zoekt versterking: wil jij de hele buurt en de rest van Den Haag 
laten weten dat het Zeeheldenfestival er weer aankomt en ben je goed thuis in social 
media? 
 
Heb je interesse of wil je eerst nog meer weten over de werkzaamheden? Stuur een 
mail naar: vrijwilligers@zeeheldenfestival.nl. Jan van het programma, Wendy van de 
EHBO of Esther van het publiciteitsteam nemen dan contact met je op.  

DONATEURS EN SPONSORS GEZOCHT 
Het Zeeheldenfestival wordt dan wel door vrijwilligers 
georganiseerd en is gratis toegankelijk, toch zijn we hard 
op zoek naar donateurs en sponsors om een feestelijke 
jubileumeditie van het festival mogelijk te maken. Daarom 
zijn we een crowdfundingsactie gestart. Heb je hart voor je 
buurt, steun dan het festival en maak een bijdrage over op 
zeeheldenfestival.kentaa.nl. Of scan de QR-code. 

  Lees het laatste nieuws het eerst op: 
Zeeheldenfestival.nl 
facebook.com/Zeeheldenfestival

Het Beestenspul 
is weer open
Onze eigen kinderboerderij Het Beestenspul aan 
de Tivolistraat [tivoli = i lov’ it] is weer alle dagen 
open. Van 9 tot 17 uur (maandag 10-17 uur). 
Kom kijken naar de konijnen, de varkentjes, het 
muildier, de bokjes en de schapen en de kippen. 
BBOZ-ers Priscilla en Shirley zorgen met Henk 
heel goed voor de dieren en ze weten er heel veel 
van, bijv.: wat is het verschil tussen een muildier 
en een muilpaard? 

Welkom!

Max’s Da Costabieb geopend

Op 11 en 12 maart deden de bewoners van de Da Costastraat en de Max Velthuijsschool 
mee met de actie van NL Doet. Zij sloegen de handen ineen en plaatsten een mooie mini-
bibliotheek aan het hek van de school. Het nieuwe juweeltje heeft de naam “Max’s Da 
Costabieb” gekregen. 

Loop gerust langs om een boek te ruilen of om boeken mee te nemen. De bovenste twee 
planken zijn voor de volwassenen en de onderste twee voor de kinderen. Leesplezier voor 
jong en oud.

Nieuwe plek voor onze  
Solar WiFi-bank
Na onze oproep in uw Zeeheldennieuws voor een nieuwe betere plek voor onze 
Solar WiFi-bank heeft o.a. de kinderboerderij het Beestenspul zich gemeld. Als de 
bewonersorganisatie vóór 15 april geen bezwaar hoort zal BBOZ het bankje van het 
Prins Hendrikplein naar het Beestenspul in de Tivolistraat verplaatsen. We hebben 
van dit resultaat van de ZeeheldEnDaad jaren genoten en wensen de kinderen in de 
kinderboerderij er ook nog lang veel plezier mee.

oproep stedin!
Stedin zorgt dat er elektriciteit in onze huizen komt. Dat doen ze goed, maar als ze aan 
het werk gaan, sturen ze de ene keer tig brieven in een straat (Hugo de Grootstraat) 
en dan gebeurt er niks [klein leed] en de andere keer sturen ze geen brieven en 
sluiten ze zomaar midden op de dag de hele straat (Piet Heinstraat) af [groter leed]. 
Kom op Stedin: soms gaat het goed, maar vaak kan het beter.

Uitslag Straatverhalenwedstrijd #1 2022

De uitslag van de wedstrijd in de ‘Straatverhalen’ van het vorige nummer (#1) van het 
Zeeheldennieuws is slechts door één lezer geraden: Sam den Hollander, maar die 
woont dan ook aan de Veenkade. Hulde. Het was ontzettend moeilijk. Velen dachten 
dat het een kerk was, weer anderen dachten aan het Sweelinckplein (dat buiten het 
Zeeheldenkwartier ligt) maar het is op de Veenkade. 

De foto is gemaakt vanaf de brug bij de Toussaintkade. En hier zie je in de praktijk hoe 
je met een telelens het beeld ‘indikt’. De afstand van de brug tot aan het hekje waar 
de tweede net niet meer zichtbare lantaarn aan hangt (ongeveer voor Veenkade 
nummer 40) is al gauw tweehonderd meter. Sam kan bij Trudy zijn prijs, een 
historisch boek, ophalen.

Ook Den Haag biedt onderdak 
aan vluchtelingen uit 
Oekraïne 
Door de oorlog in Oekraïne zijn er miljoenen mensen gevlucht. De gemeente Den 
Haag is bezorgd om de mensen in Oekraïne en leeft mee met iedereen die vrienden 
en familie heeft in dat land. Veel vluchtelingen hebben zich inmiddels in Den Haag 
gemeld. Zij worden tijdelijk opgevangen in verschillende opvanglocaties, zoals hotels 
(o.a. in Room 11 op de Veenkade) en stichting Noodopvang. 

De gemeente zoekt in zeer korte tijd naar opvanglocaties voor langere tijd in 
verschillende wijken in Den Haag. Tijdens hun verblijf krijgen de vluchtelingen zoveel 
mogelijk hulp van gemeente en betrokken organisaties. De gemeente hoopt ook op de 
hulp van inwoners bij de opvang.

Kijk voor de veelgestelde vragen over dit onderwerp (o.a. over het bieden van hulp) op 
Den Haag - Vluchtelingen Oekraïne: veelgestelde vragen (https://www.denhaag.nl/
nl/bestuur-en-organisatie/oekraine/oekraine-veelgestelde-vragen.htm).

 
We kunnen daarnaast ook allemaal een Oekraïense vlag ophangen of voor het raam 
plakken, als ondersteuning van de in onze wijk gevestigde Oekraïense ambassade.

TEKST  ALEXANDER FRANKEN
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Woensdag 9 maart stak verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) 
symbolisch de eerste schop in de grond voor de herinrichting van het Piet Heinplein. De 
komende maanden vervangt de gemeente Den Haag de kademuren en bruggen rondom 
het plein. Ook richt de gemeente het gebied opnieuw in, waardoor ook de gracht onder 
het plein weer zichtbaar wordt. De hoofdwerkzaamheden duren tot en met het najaar 
van 2023.

Vervangen bruggen en kademuren
Veel van de oude kademuren en bruggen in Den Haag steunen op een houten fundering. 
Deze fundering blijkt op veel plaatsen te zijn aangetast door een bacterie. De gemeente 
Den Haag is daarom bezig met het vervangen van de bruggen en kademuren in de stad. 
Dat gebeurt volgens een vaste planning. Vanaf maart 2022 tot en met het najaar van 
2023 zijn de Anna Paulownabrug, Elandbrug en kademuren rondom het Piet Heinplein 
aan de beurt.

Herinrichting Piet Heinplein
Gelijktijdig met het vervangen van de bruggen en kademuren, wordt het Piet Heinplein 
opnieuw ingericht. Zo verdwijnt de overkapping over de gracht, waardoor het water 
meer de ruimte krijgt. Het plein wordt een gebied voor langzaam verkeer en een plek om 
te ontspannen.

Planning
De hoofdwerkzaamheden zullen duren tot en met het najaar van 2023. Het werk wordt 
uitgevoerd in twee fases. In fase 1 wordt de Anna Paulownabrug vervangen en de 
overkapping van de gracht weggehaald. Vanaf oktober 2022 start fase 2 met het 
vervangen van de Elandbrug en de herinrichting van het Piet Heinplein.
De komende tijd worden de verkeersmaatregelen telkens aangescherpt en veiliger en 
beter gemaakt.
Bekijk de volledige planning en omleidingen op: denhaag.nl/pietheinplein

Werkzaamheden 
tramlijn 16
in het 
Zeeheldenkwartier 

De gemeente Den Haag vernieuwt dit jaar ook in het Zeeheldenkwartier het spoor en 
de haltes van tramlijn 16. Dat is nodig, zodat ook hier de nieuwe lagevloertrams 
kunnen rijden. Het gereedmaken van het spoor en de haltes gebeurt tussen maandag 
28 maart en december 2022. Het werk bestaat uit verschillende fases met wisselende 
dienstregelingen en verschillende omleidingen voor het overige verkeer. 

Wees voorbereid. De werkzaamheden zorgen voor overlast. Bewoners en ondernemers 
langs het werkterrein krijgen te maken met stof en geluid. Ook ligt de straat tijdens 
de werkzaamheden open. De uitvoering van het werk vindt zo veel mogelijk overdag 
plaats. Indien er toch in de nacht gewerkt moet worden krijgt u hierover u van 
tevoren bericht. Weggebruikers krijgen te maken met wegafsluitingen en extra 
verkeersdrukte. Houd vanaf 28 maart 2022 rekening met extra reistijd. Maak gebruik 
van de omleidingsroutes. Van 11 april tot en met 12 juni 2022 rijdt tramlijn 16 
tussen de tramhaltes Buitenhof en Statenplein over de route van lijn 1.

Op dit moment wordt er gewerkt op de Vondelstraat. Het betreft voorbereidende 
werkzaamheden voor de NUTS voorzieningen. Deze werkzaamheden duren t/m 
week 12 (- 25 maart). Daarna, vanaf 28 maart, starten de werkzaamheden op de 
kruising Waldeck Pyrmontkade/Laan van Meerdervoort en op de kruising 
Zoutmanstraat/Laan van Meerdervoort. Vanaf week 15 wordt er ook gewerkt op de 
Vondelstraat. 

De gemeente heeft z’n best gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken maar 
men zal toch hinder gaan ondervinden van de afzettingen en omleidingen. Meer 
informatie is te zijner tijd te vinden op denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-
vervoer/bereikbaarheid.htm en denhaag.nl/tramlijnen

Heeft u vragen aan de gemeente: bel/mail Maarten Renz: 06 501 03 827 of 
maarten.renz@denhaag.nl

Werk gestart bij Noordwal

Heeft u het al gezien? We zijn begonnen met de 
werkzaamheden bij de Noordwal. Hier wordt de kademuur 
gerenoveerd en wordt de Hemsterhuisstraatbrug weer 
draaibaar gemaakt. Er gebeurt veel bij u in de buurt en er 
zijn verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven 
van de werkzaamheden. Bijv. via de video die u ziet door de 
QR code te scannen.

Bij dit project maken we gebruik van de ‘Dura Vermeer 
BouwApp’. Via deze app brengen we u direct op de hoogte 
van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. U zoekt dan 
op Noordwal Den Haag. Daarnaast kunt u informatie 
terugzoeken en makkelijk contact opnemen als u vragen of 
opmerkingen heeft.

Met vragen of opmerkingen over de bereikbaarheid en hinder tijdens de werkzaamheden 
kunt u terecht bij Melissa Morgenland van aannemingsbedrijf Dura Vermeer. Zij is 
bereikbaar op nummer 06 4024 7672 of per email: m.morgenland@duravermeer.nl

Heeft u vragen over het hoe en waarom van deze werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met Jeroen Spanjer of Henk Schaap van de gemeente Den Haag. U kunt 
Jeroen en Henk bereiken op het nummer 070 752 55 97 of per email op kademuren@
denhaag.nl. 

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over het project en de 
werkzaamheden: denhaag.nl/kademuren.

TEKST EN FOTO'S GEMEENTE DEN HAAG

gemeentewerken
Herinrichting Piet Heinplein van start

Start werkzaamheden vertraagd
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<advertorial>

Wijkz 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

- Elke maandagochtend Yogales
- Elke maandagmiddag Gymles 
- Elke maandag Franse Les
- Elke maandag Tekenen
- Elke maandag de Avondmaaltijd
- Elke dinsdag Helpdesk Geldzaken
- Elke woensdag Buurtontbijt
- Elke woensdag Country-line dance
- Elke woensdag middag Kinderclub 

Activiteiten Heldenhoek 2022
- Elke woensdagavond Zumba
- Elke donderdag Stoelyoga
- Elke donderdag Judo
- Elke vrijdag twee keer Gymnastiekles
- Elke vrijdag vanaf 1 april om de twee weken 'Thee in de Salon’ 
- Elke zaterdag van 15:00 tot 18:00 uur inloop voor 12+ jongeren 
- Elke dag vrije inloop voor iedereen van 09:00 tot 16:00 uur.
Voor exacte info over tijden en prijzen even bellen 
met de receptie: 070-2052270

helpdesk geldzaken
De Helpdesk geldzaken is weer begonnen op 
elke dinsdagmiddag. Hier kan je terecht als je 
wil weten waar je op kunt besparen of waar 
je recht op hebt. 

Contact op afspraak (070) 3536188 
helpdeskgeldzaken@denhaag.nl
www.helpdeskgeldzaken.nl 

in memoriam

Anna Magendans (82) is overleden. Zij was 
vrijwilligster in de keuken van de Heldenhoek. Ze 

maakte de lunch en hielp met het maaltijdproject. De 
meeste mensen kennen haar van het buurtontbijt dat 

de Heldenhoek organiseerde op de laatste zondag 
van het Zeeheldenfestival. Wij wensen de familie veel 

sterkte met dit verdrietig verlies.

Frank Rijntjes (64) is overleden. Frank was 
een markante, vriendelijke persoonlijkheid. Hij had 

een grote verzameling platen die hij op beurzen 
verkocht en inkocht. De laatste jaren leed Frank aan 
de ziekte van Parkinson. Zijn vrienden hadden een 
hand-driewielerfiets voor hem gekocht waar Frank 
regelmatig mee in de buurt rondfietste. Hij was een 

vrijwilliger in de keuken van de Heldenhoek. We zullen 
hem missen.

Pannenkoekendag
Vanaf zondag 15 mei, 
elke derde zondag van de 
nieuwe maand.

De Kinderclub
is ook weer begonnen op de woensdagmiddagen van 13:00 tot 15:00 uur. 
Leuke activiteiten zoals knutselen, sport en spel. 

Leeftijd 6 t/m 12 jaar. 1 euro p.p. per deelname. 
Kom gezellig meedoen!!!!

Nu de coronamaatregelen afgeschaft zijn, kunnen we weer vrij 
bewegen in de Heldenhoek. Geen mondkapjes, geen anderhalvemeterregels 
meer. Eindelijk….! U bent weer van harte welkom en…BLIJF ALERT!



 

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 

 
 

 

 

 

LET OP! BINNENKORT IN DE VERKOOP:

www.elzenaar.nl

Hou onze website www.elzenaar.nl in de gaten
voor de nieuwste aanmeldingen nog vóór Funda

of schrijf u in voor gepersonaliseerd aanbod per mail!

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

Elzenaar, de best presterende makelaar
in de Haagse regio!

Verkoop     Aankoop     Verhuur     Taxaties     Beheer



Papieren editie 
Zeeheldennieuws 
Zeven keer per jaar verschijnen de papieren en digita-
le edities van het Zeeheldennieuws. Voorheen werden 
er per editie 7000 papieren kranten gedrukt, maar 
vanwege het aantal nee-nee-stickers in onze wijk, is 
dit aantal in stapjes teruggebracht naar 5500. Goed 

voor het milieu! Naast de huis-aan-huisbezorging is de krant ook beschikbaar 
bij kantoorboekhandel Roda, de kringloopwinkel en een tweetal supermarkten.

Heeft u een nee-nee-sticker en wilt u uw wijkkrant ontvangen? Plak dan de 
Zeeheldennieuws JA!-sticker op uw brievenbus. De sticker is verkrijgbaar in 
de Heldenhoek.

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

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.

Klankpraktijk Jannie Maasdam
Elandstraat 77a (bij Vleugels)  06 415 082 96

KLANKMASSAGE
VOOR DIEPE ONTSPANNING,

WELZIJN EN VITALITEIT
www.janniemaasdam.nl

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



Ik ben de donut superheld! Wil er iemand een 
donut? Dan kom ik er meteen aan. Chocolade 
of een andere smaak, dat maakt voor mij 
helemaal niks uit. Ik heb ze allemaal voor 
jou. Voor alle mensen op de wereld, zijn er 
verschillende soorten donuts. Ik wil de wereld 
veranderen in een superwereld. Vrede voor 
iedereen. Adem, 10 jaar

Als ik oma was, zou ik een super oma zijn. Het 
is een normale morgen en super oma wordt 
wakker. Tijdens het ontbijt, hoort ze met haar 
super gehoorapparaat een gegil in Egypte. Ze 
pakt haar kleren en haar speciaal gekweekte 
bonen. Ze gaat naar buiten en eet haar bonen. 
Dankzij haar scheten vliegt ze naar Egypte, naar 
de piramides waar het geluid vandaan komt. 
Daar is tiener Steef. Hij is een bekende dief. Hij 
wil een kostbaar beeldje stelen uit de piramide. 
Dan eet super oma een pepermuntje waarmee 
ze een rookwolk blaast. Dan pakt ze haar stok en slaat ze Steef neer. Hij geeft zich over en moet 
naar de cel. Super oma is de beste held van de wereld. Lara, 9 jaar 

Ik ben Megamindy. Ik ging een keer achter 
een boef aan. Er was een autoachtervolging 
maar toen was de boef verkleed als mij. En 
ik was verkleed als de boef. Maar toen ving 
ik de boef en de politie kon hem arresteren. 
Aya, 9 jaar 

Er was eens een baby hulk. Hij kwam op aarde 
dankzij een vogel. De vogel klopte aan bij een 
mevrouw met kinderen en vloog weer weg. Baby 
hulk bleef bij de mevrouw. Hij werd naar school 
gebracht. Helaas werd hij gepest. Plotseling 
werd hij boos en groen: de hulk! En toen dachten 
de mensen: wat nu? Hij is zo anders. Een jaar 
later was zijn boosheid weg en ging hij iedereen 
helpen. Jayden, 9 jaar 

Dit verhaal gaat over een superheldin die 
telekinese kan doen. En ze kan ook zweven. 
Ze heet supergirl. Als mensen in nood zijn, 
kan ze er snel naartoe om te helpen. Ze 
heeft nog een andere superkracht: ze kan 
zichzelf doorzichtig maken. Stiekem ben ik 
zelf supergirl want ik zit verstopt in het pak. 
Emy, 9 jaar 

isa en floor
Isa, pas 12 geworden, en vriendin Floor 
van 11 wonen vlak bij elkaar. Isa in de 
Hugo de Grootstraat met moeder 
Annemarie en de 2 cavia’s, Pip en Jip. 
Floor woont om de hoek, in de 
Barentszstraat, met haar vader Arie, haar 
moeder Marieke en haar zusje Feline van 
9. Ze zitten allebei op de HSV (Haagse 
Schoolvereniging) aan de Mauritskade en 
kennen elkaar al vanaf hun kleutertijd in 
groep 1. Nu zijn ze allebei, als leerlingen 
van groep 8, op zoek naar een nieuwe 
middelbare school. Dit interview doen ze 
even tussendoor.  

Is jullie HSV een leuke school?
Isa: “Wij vinden het een leuke school. Er 
is een heel groot schoolplein waar je 
bijvoorbeeld alle ruimte hebt om tikkertje 
te spelen of te voetballen want er zijn 2 
voetbalveldjes. Er is op het plein ook een 

klimrek met toestellen van verschillende 
hoogtes. Ik hou van gym, en voetballen 
vind ik heel leuk, maar voetballen in de 
straat kan bijna niet”.
Floor: “Onze school is tweetalig. Al in 
groep 1 kregen we met halve klasjes 3 
dagen Nederlands en 2 dagen Engels. Dus 
de hele schooltijd door, ook in onze groep 
8 bij onze juf Jill en juf Floor. Ik vind dat 
leuk want dan kun je op vakantie met 
andere mensen praten, net zoals ik deed 
met mijn vroegere Australische buren.”

Bezoeken jullie nu al vervolgscholen?
Isa: ”Ja. We hebben allebei al toetsen 
gehad en een VWO-advies. Eerst waren 
er alleen maar digitale open dagen dus je 
ziet thuis alleen websites en filmpjes over 
zo’n school. Best moeilijk om dan een 
voorkeurslijstje te maken. Gelukkig 
mogen we nu toch scholen bezoeken. Je 

ouders mogen niet mee 
naar binnen in verband 
met Corona. Je krijgt een 
rondleiding van een 
oudere leerling en die 
vertelt over de vakken en 
wat er leuk en speciaal is aan die school.”
Floor: ”We zijn nu bezig met voorkeurs-
lijstjes waarop o.a. Maris Belgisch Park, 
De Populier, Maerlant, VCL en HML op 
staan. We hopen dat onze eerste voorkeur 
van Maris doorgaat. Zij hebben 
bijvoorbeeld een voetbalveldje en een 
Technasium, waar de vakken Woord & 
Beeld en Onderzoeken & Ontwerpen 
worden gegeven. Dat leek ons heel leuk. 
Maar ik voel ook wel voor het Segbroek. 
Ik vind toneel heel leuk, en tekenen. 

Zijn jullie 
ook al bezig met 
het afscheid van de HSV?
Isa: “We moeten auditie doen voor een rol 
in de musical. De naam van de musical is 
nog geheim! Maar het gaat over een show 
met een jury, boeven en een presentator. 
Niemand wil dansen in de meidengroep.” 
Floor: “Je moet voor 3 rollen oefenen. 
Zang kan ik goed, en ik kan helpen rollen 
uitkiezen.”

Weet je al wat je wil worden?
Floor: “Psycholoog.”
Isa: “Geen idee.”

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

DE
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De opdracht was: 
Wat voor superheld zou je willen zijn? 
Wat voor avonturen zou je beleven?

REDACTIE LAUREN ROMIJN

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Deze opdracht is gedaan door de kinderen van de Max Velthuijs 
school. Iedereen heeft mooie verhalen en tekeningen ingeleverd. 
Maar we mochten er maar vijf uitkiezen voor in de krant. Speciale 
dank aan juf Marline, die zo goed met de kinderen heeft gewerkt. 


