Zeehelden
Nieuws #3
Samen sterker! > pag. 3

Column Schrijnend > pag. 5

Duurzame Zeehelden > pag. 6

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE ZEEHELDENKWARTIER

JAARGANG 48 • MEI 2022
ZEEHELDENNIEUWS.NL
PAGE 3 FOR ENGLISH

Zeeheldenfestival > pag. 11

Echte Straatvechters
Het zal niemand zijn ontgaan dat het Zeeheldenkwartier
flink op zijn kop staat. Je kunt bijna geen kant op.
Naast het vernieuwen van de trambaan van lijn 16
worden er gelijktijdig andere noodzakelijke werken
opgepakt. Rioleringen worden vervangen en kabels en
leidingen worden vernieuwd. Een flinke klus, die enige
tijd zal gaan duren.
Wie herinnert zich nog het voortraject? De gewaardeerde
‘denktank’ om ‘corona digitaal’ mee te denken over de
inrichting van de voorgestelde aanpassingen van de
tramlijn. De bewonersorganisatie en kritische bewoners
hebben zich met hand en tand verzet tegen, onder meer,
het onzalige alternatief om de tram dwars over het Prins
Hendrikplein te laten denderen. De inspraakprocedure
leverde ruim zestig zienswijzen en vragen op, zonder dat
die serieus beantwoord werden.
Na goedkeuring van het ‘Voorlopige Ontwerp’ verscheen
in december 2021 het ‘Definitieve Ontwerp’ voor de
aanpassingen van de tramrails in het Zeeheldenkwartier.
Op dat laatste ontwerp bleek dat het Prins Hendrikplein
plotseling vier in plaats van de huidige acht opgangen
kreeg. Er moest een brief aan wethouder van Asten aan
te pas komen om het ontwerp van het plein wéér te laten

aanpassen en de huidige inrichting te laten zoals die is.
Want dat was al eerder afgesproken en toegezegd. Als
wijk moet je altijd alert zijn en soms moet je je opstellen
als een straatvechter om ervoor te waken dat de
wijkbelangen worden geborgd.
Projecten op tijd starten in de bouw is niet altijd vanzelf
sprekend. Maar zoals Maarten Renz, omgevingsmanager,
het al had aangekondigd: maandagochtend 11 april,
strak om 7.00 uur in de ochtend begon de uitvoering.
Als de werkzaamheden van dit project even veel tijd
in beslag nemen als ervoor is gepland, mag daar best
een compliment voor worden gegeven, want het is ‘a hell
of a job’.
De uitvoerende mannen en vrouwen zijn er dagelijks
vroeg bij. Om 7.00 uur ’s ochtends start de dag. De gele
jassen zijn van het verkeer, de oranje jassen van het
specialistische werk. Een klein gesprekje met de opzichter
leert dat het werk vooral organisatorisch en logistiek een
hele klus is. BAM als hoofdaannemer laat zich voor elke
klus ondersteunen door een andere partijen. Zo wordt
er in de Zoutmanstraat over een lengte van 100 meter,
tegelijkertijd door mensen van de BAM, Strukton en van
Hattum en Blankevoort aan het spoor gewerkt.

Het is makkelijk klagen over ongemak en hinder, maar
het zijn deze mensen die de klussen klaren, hoe lastig
de omstandigheden ook zijn. Wij kunnen best onze
waardering uiten voor degenen die de hele dag het
verkeer staan te regelen of onder de grond de al 50 jaar
oude gasleidingen vervangen, omdat de verbindingen
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Hier en
daar zijn er bewoners die een bakkie aanreiken. Want
uiteindelijk wordt het allemaal gedaan om de inrichting
van ‘onze’ omgeving te verbeteren.
De bouw moet het ook in deze tijden zien te regelen met
een tekort aan technisch geschoold personeel, strenge
veiligheidsregels en een woud aan regels waaraan moet
worden voldaan. En dan ook nog de ‘Omgevingsmanager’
van de BAM, die klaarstaat om vooral alle bewoners en
andere belanghebbenden tevreden te houden (effe
bellen mag: 06- 229 604 31). Aannemers moeten
kunnen doorwerken, want te veel gedoe leidt af en geeft
vertraging. Langer in de troep zitten dan nodig willen
wij met zijn allen liever niet. Dus chapeau voor de echte
straatvechters in de bouw, die wij het leven een beetje
leuker kunnen maken door het tonen van begrip voor de
situatie en misschien zelfs af en toe een compliment. Dat
zou de bewoners van het Zeeheldenkwartier sieren.

Wijkagenda
Wijkoverleg
dinsdagavond 31 mei 19.30 uur
Heldenhoek
Zomerborrel
donderdag 16 juni v.a. 16 uur
Prins Hendrikplein
Zeeheldenfestival
29 juni – 3 juli
Prins Hendrikplein
Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer *)
Elke 2e maandag van de maand om 19.30 uur
Bestuur Bewonersorganisatie *)
Elke 3e woensdag van de maand 19.30 uur
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Beste buurtbewoners,
De zomer komt er aan, dit
betekent dat we alweer
aardig op weg zijn in het
werkjaar
van
de
Bewonersorganisatie.

HOOFDREDACTEUR
LAURENS SCHRIJNEN
REDACTIE
ELLES DE BRUIN
DWIGHT J.
GIJS VAN GINNEKEN
ELS KRUIK
WYBE VAN DE KUINDER
ESTHER TE LINDERT
RENÉ MORS
LAUREN ROMIJN
MARIEKE OP HET STRAND

Op 31 mei is er weer een WIJKOVERLEG in de Heldenhoek. Op deze
avond gaan we als bewonersorganisatie in gesprek met
buurtbewoners en ondernemers over aandachtspunten in de wijk.
Iedereen is welkom om mee te praten, punten in te brengen of
gewoon om mee te luisteren. Mochten er nieuwe ideeën zijn, dan
is dit een moment om ze te delen met buurtbewoners en de
bewonersorganisatie. Wie weet is er enthousiasme om iets te
organiseren.

CORRECTIES EN VERTALING
CINDY HOCK
TINY MULDER
SOPHIE WELSING
ILLUSTRATIES
INÊS MARTINS
OPMAAK
MANDY BRONSGEEST
(ORANJEBRUIN GRAFISCH ONTWERP)
SECRETARIAAT
JIJ?

Omdat het vanwege coronamaatregelen nog niet mogelijk was om
een nieuwjaarsborrel te houden, is besloten om samen met het
Zeeheldenfestival op 16 juni een ZOMERBORREL te houden op het
Prins Hendrikplein. Jong en oud is dan welkom op het Prins
Hendrikplein. We nemen dan ook -na tien jaar- afscheid van onze
geliefde secretaresse Trudy. Bovendien presenteren we -met
gepaste trots- tijdens deze zomerborrel een nieuwe uitgave van de

bewonersorganisatie: Naamgevers van het Haagse Zeehelden
kwartier. Dit boekje zal verkocht worden bij Roda en tijdens het
Zeeheldenfestival.
Verder zijn we in gesprek met raadsleden en spreken we in bij
de gemeenteraad over de coffeeshopproblematiek en worden
de ontwikkelingen rondom de tramwerkzaamheden nauw in de
gaten gehouden. Mochten er hierover vragen zijn, mail ze naar
secretariaat@groene-eland.nl.
We zijn op zoek naar een nieuwe secretaresse voor de wekelijkse
postafhandeling en tevens contactpersoon voor een ochtend in
de week op kantoor. Dit is een betaalde functie voor 1 dag in de
week. Ook de verslaglegging van buurtactiviteiten hoort een
aantal avonden per jaar (politiek debat, wijkvergaderingen etc.)
bij de functie.
Tenslotte: We organiseren deze zomer een Zeeheldenkwartierfotowedstrijd. Stuur ons vóór 15 september via secretariaat@
groene-eland.nl je leukste foto(‘s) die kenmerkend zijn voor het
Zeeheldenkwartier: de mensen, huizen én straten in het
Zeeheldenkwartier anno 2022.
Guinevere Moerman, voorzitter

DRUK HEMU GRAFISCHE DIENSTVERLENING
OPLAGE 7.000

werkgroep leefbaarheid

BEZORGING
RASCHID
BESTUUR BEWONERSORGANISATIE
ZEEHELDENKWARTIER
GUINE MOERMAN - VOORZITTER
LAURENS SCHRIJNEN - SECRETARIS /
PENNINGMEESTER
WYBE VAN DE KUINDER – BESTUURSLID
STEPHAN SWINKELS - BESTUURSLID

ADVERTEREN IN DEZE KRANT?
Stuur een bericht naar

info@zeeheldennieuws.nl
VOLGENDE UITGAVE 26-27 JUNI 2022
KOPIJ DEADLINE 5 JUNI 2022
VOLG HET ZEEHELDENNIEUWS OP
ONZE SOCIAL MEDIA:

/zeeheldennieuws
@zeeheldennieuws
@zeeheldennieuws

Ambitie 1: Een rechtvaardig en inclusief Den Haag
Ambitie 2: Een betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige
woningvoorraad in Den Haag
Ambitie 3: Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en natuur-inclusief
Den Haag
Ambitie 4: Een economisch vitaal Den Haag
Ambitie 5: Een gezond en veilig Den Haag
Ambitie 6: Een duurzaam bereikbaar Den Haag
Uit een peiling onder bewoners kwam naar voren dat omgaan met
klimaat en duurzame bereikbaarheid worden gezien als de
belangrijkste ambities.

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
POLITIEBUREAU JAN HENDRIKSTRAAT
/WIJKAGENT
HANDHAVING/INSPECTIE
STADSBEHEER INFO
GROF VUIL / OP AFSPRAAK
BUURTBEHEERBEDRIJF BBOZ

0900 8844
14070
14070
070 366 0808
070 361 5990

SOCIALE RAADSLIEDEN
HAAGSE WETSWINKEL
JURIDISCH LOKET
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD
DOKTERSNACHTDIENST

070 353 7500
070 353 7844
0900 8020
070 346 97 17
070 346 9669

OUDERENWERK CENTRUM
ZORGCENTRUM OP DE LAAN
MAALTIJDEN HELDENHOEK
MAATSCHAPPELIJK WERK
WIJKBUS STAP-IN
(op werkdagen van 09.00 – 10.00 uur)
SERVICEPUNT XL
BURENHULP
BEGELEIDEN & RIJDEN

070 205 2270
070 375 1300
070 205 2270
070 205 2000
070 352 0416
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Hoe wil jij dat het Zeeheldenkwartier eruitziet over 20-30 jaar?
De gemeente is vorig jaar gestart met het ontwikkelen van een
omgevingsvisie waarin wordt vastgelegd hoe Den Haag er in 2050
uit moet komen te zien. Op basis van behoeften van de stad heeft de
gemeente zes ambities opgesteld.

070 356 0410

070 205 22 90
070 205 26 00
070 205 27 00

ILLUSTRATIE INÊS MARTINS

TEKST HELEEN VAN BEMMEL

Zelf zou ik ook deze twee ambities aanwijzen als de voornaamste. Al
vind ik dat de andere vier ambities ook belangrijk zijn. En dat het er
vooral om gaat hoe deze ambities worden ingevuld.
Wat vinden jullie, de bewoners van het Zeeheldenkwartier? Wat
vinden jullie het belangrijkste? Moet het Zeeheldenkwartier
klimaatbestendig worden, moet het bereikbaar blijven voor de auto,
moet het betaalbaar blijven voor iedereen, welke bedrijven mogen
hier blijven of uitbreiden? Al deze vragen en nog veel meer komen
aan de orde bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie Den
Haag. Mail ons op lenv@groene-eland.nl.
Wil je meepraten? Dat kan. Later dit jaar komen er stadsgesprekken.
Op de website omgevingsvisie.denhaag.nl kun je je inschrijven
voor de nieuwsbrief en daarmee op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen.

TEKST HELEEN VAN BEMMEL
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REAL STREETFIGHTERS

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

Starting projects in time in the world of
building is not always a matter of course.
But as Maarten Renz, Environmental
Manager, had already announced: Monday
morning, 11 April, strictly at 7 o'clock in the
morning, building work began. If the work
on this project takes as long as scheduled
then that is quite an accomplishment,
because it's 'a hell of a job'.

It will not have escaped anyone's
attention that the Zeeheldenkwartier is
in turmoil. There is hardly any way to
go. In addition to the renovation of the
tram track for line 16, other necessary
works are being carried out at the same
time. Sewers are being replaced and
cables and pipes are being renewed.
A big job, which will take some time.
Who remembers the preliminary process?
The esteemed 'think tank' to brainstorm
in a 'Covid-19 digital' fashion about the
design of the proposed changes to the
tram line. The residents' organisation
and critical residents fought tooth and
nail against, among other things, the
unfortunate alternative of allowing the
tram to thunder right across the Prins
Hendrikplein. The public consultation

procedure yielded more than sixty
opinions and questions, without any
serious response.
After approval of the 'Preliminary Design',
the 'Final Design' for the changes to the
tram tracks in the Zeeheldenkwartier was
published in December 2021. It became
apparent from the latter design that
the Prins Hendrikplein would suddenly
have four instead of the current eight
entrances. A letter had to be sent to
Alderman Van Asten to have the design of
the square adapted yet again and to leave
the current layout as it is. After all, this
had already been agreed and promised.
As a district, you always have to be alert
and sometimes you have to act like a
streetfighter to ensure that the district's
interests are safeguarded.

Samen sterker!
Omdat het ons een goed idee leek om van andere redacties te vernemen waar men zoal
tegenaan loopt, werden op initiatief van onze hoofdredacteur de verschillende redacties van
de Haagse wijkbladen op 29 maart uitgenodigd in de Heldenhoek om ervaringen uit te
wisselen. Gestuurd door een strakke agenda kwam er vanuit de tien aanwezige redacties van
alles naar boven. Als je de verhalen hoort zou je kunnen stellen dat, gemiddeld genomen, elk
van de redacties van wijkbladen het voor elkaar krijgt zes keer per jaar circa 5000
wijkbewoners te bereiken.

The operational men and women are
up early every day. The day starts at
7 o'clock in the morning. The yellow
jackets are for the traffic, the orange
jackets for the specialist work. A brief
chat with the supervisor reveals that
the work is particularly demanding in
terms of organisation and logistics. As
the main contractor, BAM is supported
by other parties for each job. On the
Zoutmanstraat, for instance, people
from BAM, Strukton, and Van Hattum
en Blankevoort are working on the track
simultaneously over a length of 100
metres.
It is easy to complain about inconvenience
and nuisance, but it is these people
who get the job done, no matter how
difficult the circumstances. It would be

appropriate to express our appreciation
for those who spend their days directing
traffic or replacing 50-year-old gas pipes
underground, because the joints have
reached the end of their service life. Here
and there, some residents offer a cup of
coffee. Because in the end, it is all done to
improve the layout of 'our' environment.
The building industry has to cope, even in
these times, with a shortage of technically
trained staff, strict safety regulations, and
a plethora of rules that must be observed.
And then there is BAM's Environmental
Manager, who is on hand to make sure
that all the residents and other interested
parties are happy (you can call him: 06229 604 31). Contractors must be able
to keep working, because too much fuss
distracts and delays them. We all prefer
not being stuck in the mess any longer
than necessary. So chapeau to the real
streetfighters in the building industry,
for whom we can make life a bit more
enjoyable by showing understanding
for the situation and maybe even a
compliment now and again. That would
be to the credit of the residents of the
Zeeheldenkwartier!

TEKST GIJS VAN GINNEKEN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Veel redacties bestaan uit leden die een flinke dosis schrijf- of journalistieke ervaring
meenemen. Artikelen worden over het algemeen serieus en kritisch redactioneel getoetst. Het
uitwisselen van ideeën over hoe je je eigen wijkblad kunt verbeteren, leverde voor eenieder
wat op en gaf een soort saamhorigheidsgevoel. Verbondjes werden hier en daar al gesmeed
en de redacties voelden zich vooral gesterkt om gezamenlijk eens een vuist naar de gemeente
te maken. Geen willekeur in het wel of niet toekennen van subsidies, maar duidelijke
afspraken over vaste bijdragen waar op kan worden voortgebouwd om de informatievoorziening
op het lokale wijkniveau blijvend te stimuleren.

Een royale bijdrage van de gemeente om wijkgericht redactiewerk te ondersteunen is al jaren
verleden tijd. Advertentie-inkomsten zijn onontbeerlijk om wijkbladen in de overeind te
houden. Daarnaast helpt het niet dat de gemeente wijkredacties in de wielen rijdt door bladen
zoals de Posthoorn of de Scheveninger al dan niet indirect te subsidiëren. Je mag toch
verwachten dat het beleid van de gemeente erop gericht is redacties die door vrijwilligers in
de Haagse wijken worden gerund, te stimuleren. Zij bieden een open en direct platform voor
wijkbewoners om met elkaar te communiceren over wat er in hun wijk gebeurt en zetten zich
in voor het uitdragen van een ‘gezicht’ in de wijk.
Er werd serieus gesproken over de betekenis van de lokale journalistiek op het welbevinden
van wijkbewoners en op de cohesie in de wijk. Opvallend was dat iedere redactie op zijn
eigen manier zowel kwalitatief als inhoudelijk gedreven is om een bijdrage te leveren aan het
je thuis voelen in je eigen leefomgeving. Het blijft een uitdaging om juist op lokaal niveau met
leuke en/of interessante verhalen de juiste snaar te raken en bewoners in de wijk van dienst
te zijn. De meeste redacties lukt dat aardig. Voor sommige kleinere redacties is het af en toe
echt de touwtjes aan elkaar knopen om hun wijkblad ‘in de lucht’ te houden. Het helpt om het
daar samen over te hebben en het enthousiasme voor het ‘vak’ hoog te houden.

3

ZEEHELDENNIEUWS

STRAATVERHALEN
Verhalen liggen voor het oprapen, op
straat, om de hoek of aan je voeten.
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte
vertelling over een plek of gebeurtenis
in het Zeeheldenkwartier.

BERICHTEN UIT DE VORIGE EEUW

Dit soort bordjes zijn geplaatst door de helaas opgeheven
Stichting Berichten uit de Vorige Eeuw. De gedachte was dat
ideeën voor berichten aangedragen moesten worden door de
inwoners van Den Haag en dat verenigingen, stichtingen,
organisaties, bedrijven, groepen mensen - maar ook individuen
- wijkberaden, scholen, kerken, moskeeën enzovoort, zelf met
voorstellen voor berichten kwamen. Dit omdat de geschiedenis
van ons allen is en niet alleen van historici.
Maar we worden ingehaald door de tijd want veel van de bordjes
zijn na het opheffen van de Stichting verdwenen en veel van de
monumentale panden zijn vervangen door nieuwbouw.
De website is nog wel te bezoeken: budve.nl. Deze site wordt
niet meer onderhouden, maar blijft bereikbaar.
Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft de site onder
zijn beheer genomen. Als je daar vragen over hebt, mail naar
shie@hetnet.nl of bezoek shie.nl.
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Het Zeeheldenkwartier kent een rijke historie. Als je oog erop
valt, staat op een bordje van de Stichting Berichten uit de
Vorige Eeuw, bij een herenhuis op de Van Speijkstraat nummer
14, te lezen dat op die plek, op 16 januari 1918, de grootste bank
van Nederland, de ING Bank, als Postchèque- en Girodienst is
begonnen.

ZEEHELDENNIEUWS

buren

schrijnend

TEKST ESTHER TE LINDERT
FOTO BARBERA STERK

FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Het is fijn dat je, als je klachten of vragen hebt over de gemeente en
gemeentewerken, een telefoonnummer kunt bellen dat de gemeente
daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Van maandag tot vrijdag kun je
tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met nummer 14070 en zelfs vanuit het
buitenland met +31 70 353 30 00.

Barbera Sterk
van Haagsche Kopjes
Kappersstoelen naast barkrukken, zelfgemaakte haarzeepjes, exposities in de etalage: bij Haagsche Kopjes komen kappen en kunst samen.
“Het idee om zelfstandig ondernemer te worden was er altijd al,” vertelt Barbera
Sterk, oprichter en eigenaresse, buiten op het pleintje aan de Vondelstraat. “Met
mijn oude baas, voor wie ik tien jaar werkte, kwam ik in het modewereldje terecht.
Fotografen, modellen, fotoshoots. Ik merkte: dit is niets voor mij. Uiterlijk interesseert
mij helemaal niks.”
Toen ze in april 1993 Haagsche Kopjes oprichtte, maakte ze daar ook ruimte voor
kunst. “Ik was altijd al bezig met etalages, met kleine exposities. En knippen gaat
niet alleen om uiterlijk en mode. Juist niet. Haagsche Kopjes is heel vrij. Heel echt.
Daarom ben ik ontzettend trots op wat wij hier doen.”
Wij, dat zijn Barbera én de zes zelfstandig ondernemers die een stoel huren bij
Haagsche Kopjes. “De kappers zijn allemaal persoonlijkheden met een visie. Ik denk
dat je sterk in je schoenen moet staan om hier te kunnen werken. Ze knippen niet
alleen ontzettend goed; wat ik erg leuk vind, is dat ook zij steeds meer hun stempel
op de zaak drukken.” Zo verkopen ze kettingen, ringen en zelfgemaakte zeepjes.
“Een winkel ín de winkel. Geen troep: het moet wel bij Haagsche Kopjes passen.”
Dat geldt ook voor de muziek die er gedraaid wordt. “Ooit hadden we hier een
winkeltje, Haagsche Oortjes, waar alleen Haagse muzikanten hun lp’s en cd’s konden
komen brengen. Maar bij Haagsche Kopjes hoort van oorsprong jazzmuziek. Dat komt
echt door mij.”

Dat is winst!
Het is alleen jammer dat je, na het keuzemenu, lang, in veel gevallen
erg lang en in sommige gevallen heel erg lang moet wachten, soms wel
langer dan een half uur, voordat er opgenomen wordt, en dat als er
opgenomen wordt, de telefonist(e) regelmatig erg veel tijd nodig heeft
om de juiste persoon te vinden om je vraag te beantwoorden. Veelvuldig
krijg je te horen dat het op het moment dat je belt heel erg druk is en dat
je rekening moet houden met een lange wachttijd. Vervolgens word je
verzocht je te melden bij denhaag.nl/meldingen. Nog frustrerender is dat
je, na nog een reeks automatisch verstrekte mededelingen, bericht krijgt
dat de verbinding - ook weer automatisch - wordt verbroken.
Aan de telefonistes en telefoneurs
zal het niet liggen, die zijn aardig
en vriendelijk, maar als je als
gemeente een goeie beurt wil
maken, investeer dan in de
instrumenten die voorzien in
een nóg beter keuzemenu en in
een gedegen opleiding zodat zij
zoveel kennis van zaken hebben
dat ze ervoor kunnen zorgdragen
dat de acute problemen vrijwel
onmiddellijk
bij
de
juiste
ambtenaren terechtkomen en
mogelijkerwijs binnen een dag
worden opgelost in plaats van de
drie dagen die er nu voor staan.
Dwight J.

ELLES
VERTELT...
TEKST ELLES DE BRUIN

Inmiddels werkt ze bijna veertig jaar als kapper. “Na al die tijd vind ik het vak nog
steeds leuk. Ik hou ervan om mensen mooier te maken.” De creaties, de creativiteit;
met haar heb je materiaal in handen, vertelt ze. “In de praktijk komen er natuurlijk
ook mensen binnen die zeggen: puntje eraf. Maar ik benader iedere knipbeurt als
iets nieuws. En goede gesprekken met klanten zijn voor mij ook heel waardevol. Ik
vind het wel eens vervelend dat mensen mij precies gaan vertellen hoe zij hun haar
geknipt willen hebben. Nu ik ouder word, krijg ik daar steeds meer moeite mee. Ik
maak ook zeker heel veel mensen níet blij. Die passen dan niet bij mij, bij mijn
knippen, bij mijn ideeën.”

Sinds 2017 hebben we de nieuwe groene
afvalbakken in de wijk. Niet meer de
vuilniswagen door de buurt, maar nu lopen
we zelf met onze zak naar de bak. Ik vind
het een mooi systeem, ben verlost van die
grijze zakken in de tuin die soms werden
opengemaakt door de katten. Het idee
erachter snap ik dus heel goed, ik noem het
een verbetering.

Sinds een aantal jaar studeert ze aan de Rietveldacademie en richt ze zich steeds
meer op het maken van kunst. Afzondering en rust vindt ze in haar atelier buiten
Den Haag, bij Haagsche Kopjes laat ze zich inspireren door het contact met klanten
en collega’s. Barbera: “Juist die afwisseling is heel goed voor me. En ik voel me
gewoon heel erg verantwoordelijk voor wat er gebeurt hier in de zaak en in de
buurt.” Organiseren is ze naar eigen zeggen beu, maar ideeën? Die heeft ze nog
altijd genoeg. Neem de Vondelstraat, die nu openligt. “Kom ik hier op het pleintje,
dan denk ik: dit is hét moment om iets leuks te organiseren.”

Maar elk voordeel heb z’n nadeel: we hebben er met die nieuwe groene
stortcontainers wel een probleem bij. Sommige buurtbewoners zijn lui, zachtjes
uitgedrukt, en hebben geen zin om bij een volle bak, met de zak terug naar huis
te lopen en het later nog eens te proberen. Nee, ze zetten het afval naast de
bak. Ongelofelijk vind ik dat. Er staan tientallen groene containers in de wijk,
loop gewoon een paar meter verder. Is dat nu echt zo moeilijk?

Haagsche Kopjes
Vondelstraat 14
070 - 36 22 401
haagschekopjes.nl
@haagschekopjes

🖱

Kennelijk wel. Wat mij betreft krijgen deze mensen een forse boete. Dat
kan, want je kunt zoiets melden in een app. Helaas werkte het niet toen wij
dat probeerden, maar het idee erachter is goed. Dus bij volle bakken, neem
je rotzooi weer mee. Dat geldt ook voor de containers van glas, plastic, oudpapier en textiel. En ik hoor u al zeggen; die zijn altijd vol als ik aankom. Als dat
zo is, meld het bij de gemeente, misschien kunnen die wat verbeteren aan het
schema van legen, maar laat het afval niet achter.
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Volhoudbare Zeehelden

TEKST MARIEKE OP HET STRAND

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.
Het wordt tijd om jezelf te (laten) verwennen. Niet met kant-en-klare producten uit de
winkel. Maar met afval dat je toch al weg zou gooien. Is dat vies? Nee. Denk bijvoorbeeld
aan theezakjes, bananen en komkommers. Start je eigen spa-centrum en krijg in no
time een zachte huid, zacht haar en frisse ogen. Experimenteer je mee?
1) Tips voor een huid- of gezichtsmasker
-
Wrijf de binnenkant van een bananenschil over je huid of
pureer de schil en meng de puree met wat water om een dik
masker te maken. Dit kan ook helpen tegen acne (wrijf de huid
een aantal dagen in). Het hoge kaliumgehalte van de schil,
hydrateert de huid, terwijl de vitamine A ervoor zorgt dat je
een gezonde ‘glow’ krijgt.
- Laat een avocadopit drogen en vermaal deze tot poeder. Verwerk dit in je masker of scrub.
De mineralen in de pit geven je huid een echte oppepper.
2) Tips voor een oogmasker
- Net als een plakje komkommer, kun je ook het uiteinde van de
komkommer op je ogen leggen. De verkoelende eigenschappen
van komkommer verminderen zwelling en wallen onder de
ogen. Tegelijkertijd stimuleren vitamine C en foliumzuur de
groei van nieuwe cellen, zodat de huid onder je ogen steviger
en voller aanvoelt.
-
Laat gebruikte theezakjes (bij voorkeur van kruidenthee)
afkoelen. Sluit je ogen en leg een theezakje onder elk oog of
op het oog. De thee werkt kalmerend en geeft de huid rondom
de ogen rust. Het vermindert wallen en helpt de bloedvaten
onder de ogen samen te trekken, waardoor donkere kringen
een stuk minder worden.

duurzame
zeehelden
Bent u bekend met de parkeergarage
De Zeeheld en denkt u ook dat deze
wel een opknapbeurt kan gebruiken?
Dan hebben wij goed nieuws voor u!
TEKST SEM BOM

Wij, Duurzame Zeehelden, willen de
gevel van de parkeergarage groen
maken zodat die er levendiger en leuker uitziet! Dit betekent dat er bakken en netten
met planten op elke verdieping worden geïnstalleerd. We hebben hiervoor een offerte
aangevraagd bij de organisatie Weverling en zij willen ons graag helpen om het groen te
realiseren. Zij werken met drie verschillende snelle groeiers die ook in de winter groen blijven.
Maar… we staan voor een grote uitdaging: het kost in totaal ongeveer 13.500 euro om de
planten aan de gevels aan te brengen en deze te onderhouden. Zelf hebben wij als organisatie
een budget van 11.000 euro beschikbaar voor dit project. Dat bedrag dekt de aanleg van
de voorgevelbegroeiing. Met 2.500 euro erbij kunnen we een bewateringsinstallatie laten
plaatsen die het groen bevochtigt op droge dagen. We komen dus nog 2.500 euro te kort.

3) Tips voor een gezichtstoner
- Breng het water van gekookte aardappelen op het gezicht aan met een herbruikbaar
wattenschijfje voor een hydraterend effect.
- Week een herbruikbaar wattenschijfje in rijstwater en wrijf het over je gezicht voor een
rustgevend effect. Het helpt om de droge, geïrriteerde huid te kalmeren. Ook een optie:
voeg het toe aan het badwater.
4) Tips voor een haarspoeling/lotion
- Sprenkel het water van gekookte aardappelen over vochtig
haar voor een spoeling na het wassen. De vitamine B, zink,
niacine en ijzer in het water bevorderen de haargroei en de
vitamine C is geweldig voor het hydrateren van de hoofdhuid.
- Kook het schaafsel van een paar avocado-pitten en mix het
kookwater met een klein beetje van je normale shampoo of
conditioner.
5) Tips voor een lichaamsscrub
Neem 2 eetlepels koffiedik, 2 eetlepels suiker en 1 eetlepel
olie naar keuze (bijvoorbeeld olijfolie of vloeibare kokosolie).
Roer de ingrediënten goed door elkaar en breng de scrub
met draaiende bewegingen aan op de huid. Je verwijdert de
dode huidcellen waardoor je een heerlijk zachte huid krijgt. De
cafeïne en de massage zorgen daarnaast voor een snelle afvoer
van afvalstoffen en een goede doorbloeding. Bovendien is de geur van koffie oppeppend.
De scrub is ongeveer 2 weken te bewaren in een schone en goed afgesloten pot.
Ik wens je een verfrissende behandeling toe.

Na veel gesprekken met de gemeente en andere organisaties over de financiering zijn we
erachter gekomen dat we er alleen voor staan en de 2.500 euro uit onze eigen zak moeten
halen. Helaas zijn wij ook maar burgers en hebben wij niet zoveel geld tot onze beschikking.
Daarom willen wij aan u vragen of u ons bij dit project kunt helpen. Met uw financiële steun
maken wij samen De Zeeheld tot het groene icoon van onze wijk - het symbool dat wij,
bewoners, de handen ineen kunnen slaan voor vergroening. We laten zien dat we een
groene wijk belangrijk vinden.
Als ongeveer 500 mensen 5 euro geven dan zijn we er al! Natuurlijk is meer altijd
welkom. Want als we meer hebben opgehaald dan nodig, dan sparen we door voor onze
andere duurzame projecten, bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen op De Zeeheld.
Ondertussen gaan wij verder met gesprekken met de gemeente en andere organisaties om
de toegezegde steun hiervoor te verzilveren.
Als u vindt dat De Zeeheld wel wat groen kan gebruiken en u wilt hierbij
helpen dan kunt u via de bijgaande QR-code een kleine financiële
bijdrage leveren.
Mocht u vragen hebben over dit project of een van onze andere
projecten, dan kunt u contact met ons opnemen via onze sociale
mediakanalen of via email.
 @duurzamezeehelden  /Duurzame Zeehelden  duurzamezeehelden@gmail.com

IN-ZICHT/vreemde vogels II
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER
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ERIK FRENKEN, COUTURIER
TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Eric omschrijft zijn stijl als Creative Classics. En dat is in mijn lekenogen precies wat het
is. Zijn vrouw Brigitte, teamlid, inspirator, uithangbord en klankbord - achter iedere
succesvolle man stond vroeger altijd al een vrouw - staat tegenwoordig niet achter, in de
schaduw van haar man, maar zichtbaar náást hem. Op het moment van dit interview
draagt ze een van zijn creaties. Een chique blazer die eruitziet als een ruimvallend
kostuumjasje. Het oogt als iets dat je eigenlijk altijd wilt dragen en dat je ook altijd en bij
iedere gelegenheid kán dragen, omdat het geschikt is voor een avondje uit, om lekker in
huis te dragen of tijdens een herfstwandeling en waar je bij wijze van spreken ook de
ramen in kan lappen. Kortom, iets dat heerlijk draagt en nooit verveelt. Je zou willen dat
je zo even de Bijenkorf binnen kan lopen om zo’n kledingstuk aan te schaffen. Misschien
is dat in de toekomst wel mogelijk, nu moet je ervoor naar Selfridges in Londen of naar
Wendela van Dijk in Rotterdam. Als drager vind je dat misschien wel prettig, want het
staat in ieder geval garant voor exclusiviteit. Voor diegene die geen zin heeft om de tocht
te ondernemen biedt internet een uitkomst, want alles is tegenwoordig online te koop.
Via een headhunter in Parijs werd Erik uitgenodigd om aan de slag te gaan als creative
director voor, zoals dat wordt genoemd, ‘Advanced Artwork Brand’, ZOE KARSSEN, een
label dat meer in de life style thuishoort en vooral online verkocht wordt. Een modieuze
en creatieve formule met een ‘fun’ factor.
Martin Margiela en Alber Elbaz, in de branche gevierde namen, maar bij het grote
publiek minder bekende modeontwerpers, zijn voorbeelden voor Erik. Het zijn, evenals
Erik, ontwerpers die persoonlijk niet zo op de voorgrond treden, maar waarvan de
ingenieuze creaties uitblinken door eenvoud, complexiteit (jawel, dat gaat goed samen)
en creativiteit.
frenkenfashion.com

Na die laatste opleiding vertrok Eric naar Cattollica, een klein dorp in de buurt van
Rimini, alwaar hij ging werken voor het modehuis Alberta Ferretti. Hij werd er meteen
in het diepe gegooid. Daar begon het leven pas echt. Tekenen, tekenen, tekenen. Niet
rustig nadenken en twee dagen werken aan een schetsontwerp, nee, honderden
schetsen per dag. Misschien niet leuk, maar wel een uitstekende leerschool. Terug in
Nederland kreeg hij weer een prijs, deze keer de Young Designer Award en kon hij per
direct bij modehuis Viktor&Rolf - niet de eerste de beste - aan de slag. Niet onmiddellijk
als designer, nee, eerst als stagiaire, en daarna moest hij het hele spectrum doorlopen
tot aan hoofdontwerper toe. Een fantastische tijd van vijf jaar waar hij ongelofelijk veel
heeft geleerd. Vervolgens schoot hij door en kreeg de leiding van Avelon. Het label werd
in een later stadium door Eric en een compagnon overgenomen. Toen hij om zijn handen
vrij te houden een CEO in dienst nam voor het zakelijke deel ging het mis en zaten hij en
Brigitte, zijn vrouw, er flink doorheen.
Stress, torenhoge schulden en niet meer door kunnen. Het lezen van Het boek van
Overvloed van Sunny Nederlof en Bas Buis leerde hem om op een andere manier naar
zijn zaken en naar de wereld te kijken. Alweer een prijs, waar deze keer ook nog een
pittig bedrag aan was verbonden, zorgde voor nieuwe inzichten en de nodige financiële
middelen voor een comeback. Een nieuw begin, een nieuwe naam en een nieuwe
Portugese partner voor het uitvoeren van zijn ontwerpen. Wat lag er meer voor de hand
dan zijn nieuwe modehuis FRENKEN te noemen.

Kunstagenda
NEST
Every moment a junction
t/m 31 juli 2022
De Constant Rebecqueplein 20b
Nestruimte.nl

Quartair
The Other Book Fair
27 t/m 29 mei 2022
Toussaintkade 55
Quartair.nl

Parts Project
Project 22: Verzamelen Verzameling –
De Doos
t/m 3 juli 2022
Toussaintkade 49
Partsproject.nl

Panorama Mesdag
Mesdag & De Natuur
t/m 28 augustus 2022

STROOM
Yvonne Dröge Wendel
solotentoonstelling
t/m 10 juli 2022
Hogewal 1-9
Stroom.nl

Time & Tide
t/m 28 augustus 2022
Zeestraat 65
Panorama-mesdag.nl

GESELECTEERD DOOR LAUREN ROMIJN

‘Mijn zoon is de eerste in twintig jaar die op de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in deze richting summa cum laude is afgestudeerd, daar willen jullie toch bij
zijn’, riep de moeder van Erik tegen een journalist van RTL4. Zijn moeder had het juiste
gevoel om PR voor hem te bedrijven, maar zonder talent was het Erik niet gelukt. Voor
Erik was deze bekroning de eerste in een reeks van vele prijzen, onderscheidingen en
decoraties. De tweede was een Master with Distinction van het Central Saint Martins
College of Art and Design in Londen. Daarna struikel je bijna over de prijzen en lauweren.
Als deze allemaal in dit interview worden opgenomen is deze pagina al voor de helft
gevuld.

"DE WERELD
IS MIJN MODEL"
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<advertorial>

Foto: Dani van Oeffelen

Aan het woord Lorraine Wernsing van ‘time to momo’ en content creator
voor thisisthehague.com en denhaag.com. ‘Het Zeeheldenkwartier is een
van de meest hippe en creatieve wijken van Den Haag. De winkels en de vele
lunchplekken zijn allemaal net een tikje anders. Shops kunnen ook atelier
zijn, of je kunt er workshops volgen. En verwacht naast een gezonde shake
of chai ook massages en yogales op het menu. Verwacht hier veel jong volk,
en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat levendigheid.’

‘Op het eerste
gezicht lijkt dit
een doorsnee
woonwijk, maar
het is een van
de hipste wijken
van de stad waar
veel gebeurt’

Win een time to momo stedengids!
Time to momo reisgidsen inspireren wanneer u een stedentrip gaat maken.
Lokale auteurs uit meer dan 50 steden in Europa delen alleen de echte highlights
van hun stad met je. BIZ Zeeheldenkwartier verloot 20 van deze reisgidsen.
Wil jij er een winnen? Email ons jouw quote over het Zeeheldenkwartier naar
zeeheldenbiz@gmail.com en wie weet ben jij de gelukkige.
Download of bestel de gids op de website — www.timetomomo.com

Creatives
@Zeeheldenkwartier

Lorraine Wernsing

Piet Heinstraat 2

Prins Hendrikstraat 91

Prins Hendrikstraat 76

Piet Heinstraat 52

Als enig boekwinkel helemaal gespecialiseerd in kinderboeken. Het is ook
een kindertheater van Kaboem en er
komen regelmatig schrijvers voorlezen
en vertellen over hun boek en zijn er
poppenkastvoorstelling voor peuters en
kleuters. Niet alleen verkopen Yvon en
Stef boeken, maar schrijven ze zelf ook
kinderboeken. Vergeet je knuffels niet is het
nieuwste boek van Yvon.

Bob den Otter ‘Ons hoofdkwartier
bevindt zich in de leukste wijk van Den
Haag: het Zeeheldenkwartier. Wat wij
doen? We zijn, vanuit ons kantoor in
Den Haag, actief als full-service internetbureau. Dit betekent dat wij naast websites op basis van ons eigen CMS Bolt, ook
online database toepassingen, content
management oplossingen en andere
client-server applicaties op maat realiseren. Maar het betekent ook dat we met
onze jaren ervaring meedenken met je
concept of idee, en je in een gedegen voortraject kunnen helpen dat te transformeren tot een volwaardig eindproduct.’

Kees Knaap ‘In 1978 ben ik in de Van
Kinsbergenstraat 116 begonnen met de
drukkerij en ik ben verder gegaan in
de Prins Hendrikstraat. Wij leveren en
bedrukken kleding. Ik ben een Zeeheld
in hart en nieren. Jarenlang heb ik met
Fresh Events de Home Made en Flagshipmarkets in de Prins Hendrikstraat
georganiseerd. Het ‘Ik ben een zeeheld’
t-shirt op de foto is door mij bedacht en
op bestelling te drukken.’

Al meer dan 100 jaar werkzaam in de
sign branche. Van ontwerp tot productie
en van een gevelbordje tot een gehele
autobelettering. Wel eens de auto’s van
Rutten Groente en Heering Ofﬁce zien
rijden of naar de gevel en motor van BF
Makelaars gekeken? En de banieren die
in de winkelstraten hangen?

Alice in
Wonderland

dehaagsekinderboekwinkel.nl

Two Kings
Webdevelopment

Kees Knaap
Zeefdruk

Studio
Guthschmidt

guthschmidt.nl

keesknaapzeefdruk.nl

twokings.nl

Weetje!? Two Kings verzorgde onlangs
de website oneplanet.nl. Het nieuwe
platform voor de fusie van Museon en
Omniversum van begin dit jaar.

Vind BIZ Zeeheldenkwartier online

facebook.com/zeeheldenkwartier

Werk van
Studio Guthschmidt

instagram.com/zeeheldenkwartier

<advertorial>

EVENEMENTEN 2022
ZEEHELDENKWARTIER
22 MEI

ASPERGEFEEST
Piet Heinstraat

‘Op 22 mei
aspergefestijn!
Kraampjes,
live muziek en
lekker eten
& drinken’

Prins Hendrikplein 3—B

Janson Makelaardij
Al 36 jaar gevestigd aan het Prins Hendrikplein. Persoonlijk, deskundig en helder.
Makelaardij, hypotheken en verzekeringen.
Goede begeleiding bij aankoop of verkoop.
Jan Hoogenraad ‘Het Zeeheldenkwartier is
heel geliefd geworden op de woningmarkt bij
young professionals. De wijk is enorm leuk met leuke winkels en gezellige horeca.
Ook dit jaar zijn we weer trotse hoofdsponsor van het Zeeheldenfestival.’ janson.nl

12 JUNI
FLAGSHIPMARKET Prins Hendrikstraat

Tasmanstraat 126

B&F Makelaar

29 JUNI — 3 JULI
ZEEHELDENFESTIVAL Prins Hendrikplein

B&F Makelaar is een jong en fris makelaarskantoor op de hoek
van de Tasmanstraat en de Prins Hendrikstraat.

28 AUGUSTUS
MARIE MARCHÉ Prins Hendrikstraat

Nard van Loon ‘Ik hou van het persoonlijk contact met klanten
en geniet ervan om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe woning. Ik heb voor het Zeeheldenkwartier gekozen omdat
dit de allerleukste wijk van Den Haag is met prachtige architectuur en sfeervolle hofjes, het is daarnaast ook een hippe wijk
met leuke mensen. Wij vonden dat de wijk wel een makelaar 2.0
zou kunnen gebruiken, een makelaar die zegt waar het op staat
en geen valse beloftes doet!’ bfmakelaar.nl

18 SEPTEMBER
MOSSELFEEST Piet Heinstraat
31 DECEMBER
LASERSHOW Prins Hendrikplein

‘Ontdek de
speciale zaken
van het
Zeeheldenkwartier’
Zoutmanstraat 43—A

@hipaholic

Zoutmanstraat 51—A

De studio heeft werkplekken en er zijn
zo nu en dan exposities. De ondernemers
die hier werken zijn Tessa Kuyvenhoven
(vormgever), Simon Buijs (illustrator en
art director, werkt onder het pseudoniem
‘Bobby Pola’), Idris van Heffen (illustrator)
en Bruno van den Elshout (kunstenaar).

‘Ik ben allround styliste en de content
creator van @zeeheldenkwartier op de
socials. Ik woon al ruim 15 jaar met veel
plezier in deze gezelligste wijk van Den
Haag! Ik voel ik mij hier echt thuis tussen
de lieve Zeehelden, unieke shops en de
leuke cafè’s & restaurants. De lente vind
ik het mooiste seizoen als de magnoliabomen bloeien op het Prins Hendrikplein
en de zonnige terrasjes weer vol zitten.’

‘Graﬁsch ontwerper, en nu al zo’n 18 jaar
erg op mijn plek in het Zeeheldenkwartier. Mijn werkzaamheden zijn veelal voor
culturele, politieke en maatschappelijke
uitgeverijen en instellingen. Veelal ook
nog steeds in mijn grote liefde, het
drukwerk. In de buurt kennen jullie mijn
werk wellicht van de quotes aan de muren
van Mandela, de eerste 3 edities van het
Designkwartier en deze twee opgemaakte
pagina’s welke u nu voor zich heeft…
Verder ben ik art-director voor het magazine WOTH (Tip! woth.co) welke in onze
wijk wordt gemaakt en uitgegeven door
Mary Hessing en Toon Lauwen.’

Kunstzaal
De Bron

Hipaholic
Anuschka Odau

kunstzaaldebron.nl

Bruno van den Elshout
werd bekend door New Horizons, waarvoor hij een jaar lang ieder uur de rust
en ruimte van de Noordzeehorizon
fotografeerde. Hij werkt vanuit Kunstzaal de Bron aan zijn volgende kunstwerk-in-boekvorm. Het heet Whatever
the Weather, en nodigt je uit om 145
mensen te ontmoeten, op ooghoogte en
op ware grootte. Tijdends de crowdfunding van zijn boek kun je alle portretten
bekijken op 19 metersbrede drukvellen,
vers van de pers.

hipaholic.nl

de ontwerpvloot
Wilmar Grossouw

deontwerpvloot.nl

whatevertheweather.nl

Vereniging BIZ Zeeheldenkwartier

zeeheldenkwartier.com
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NIEUWSFLITSEN
Struinen in Haagse tuinen

Herdenken
Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona
mochten we weer gezamenlijk herdenken bij het Romaen Sinti-monument voor de oorlogsslachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk herdachten we ook de
oorlogsslachtoffers van de nieuwe verschrikkingen
in het conflict Oekraïne-Rusland, want herdenken
is grensoverschrijdend. Het zigeunerorkest Basily
speelde mooi en indrukwekkend en Rein Mercha sprak
aangrijpend over wat herdenken voor hem betekent.
Het is wrang om te bedenken dat wij als we niet
opletten, terwijl we de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog herdenken, een Derde Wereldoorlog
worden binnengerommeld.

short stay Hotel
Behalve dat er in het Zeeheldenkwartier druk aan de
weg wordt getimmerd wordt er ook gebouwd. Aan het
Short Stay Hotel op de Waldeck Pyrmontkade wordt
de laatste hand gelegd aan de achterzijde van het
gebouw.
En aan het begin van de Zoutmanstraat is het oude
appartementengebouw bijna gestript. Het eerste
appartementengebouw in het Zeeheldenkwartier dat
al jaren bijna leeg stond en flink aan het vervallen
was zal straks bestaan uit 71 goed geoutilleerde
appartementen voor studenten en starters.

Wil jij ook altijd al eens kijken in de tuin van ons
Vredespaleis? Ja ‘ons’, want het Vredespaleis ligt in
ons Zeeheldenkwartier. Op 11 en 12 juni kan je daar en
in 46 andere Haagse tuinen weer struinen. Wel een
kaartje kopen. Zie QR-code

FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Direct energie
besparen
Of je het nu voor het geld doet, voor het milieu of voor
Oekraïne: het maakt niet uit waarom je energie gaat
besparen, als je maar bespaart! En de gemeente biedt je nu
wel een heel gemakkelijke hulp aan. Je maakt een afspraak
voor een bezoek van een medewerker van Buurtbeheer en
-Ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ). Die draait alle
gloeilampen in huis uit hun fittingen en draait er GRATIS
LED-lampen in die 90% minder stroom verbruiken!
GRATIS. Ook krijg je radiatorfolie voor achter de
radiatoren van je CV. GRATIS! En tenslotte geven ze
je een douche-zandloper en een waterbesparende
douchekop. GRATIS.

De ruiten van ons kantoor op de Elandstraat 88a
zijn opnieuw beletterd met het nieuwe logo van de
Bewonersorganisatie.
FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Is de gemeente mesjokke geworden? Nee: de gemeente
wil jou helpen en BBOZ doet dat namens de gemeente.
Het enige wat jij moet doen is
via deze QR-code een afspraak
maken, de deur openmaken, de
legitimatie van de heren van
BBOZ controleren en hen toegang
tot je gloeilampen etc. geven.
Kind kan de was doen, want dat
doen ze niet bij BBOZ.

FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Slim van
de gemeente
Zie je los afval op straat of rond
een ORAC: meld dit dan echt heel
simpel via:

Wandelende drol, stoepsjablonen en gepimpte afvalbak
BEWONERS ZEEHELDENKWARTIER
UIT TIJDENS ACTIE SCHONE BUURT

PAKTEN

Tijdens de eerste Actie Schone Buurt van 2022 (19 tot en
met 25 maart) maakten Margriet Scholtens en Veronica
van Nederveen uit de Zeeheldenbuurt zich sterk voor een
schone straat. De actieve buurtvrijwilligers ergeren zich
het hele jaar door aan de hondenpoep en aan het zwerfafval
op straat. Samen met een ontwerpbureau maakten ze
stoepsjablonen, campagneposters en -flyers waarin
de afvalbak centraal staat. Eén van de prullenbakken
kreeg een make over. Hiermee hopen ze de aandacht van
bewoners en bezoekers aan het Zeeheldenkwartier te
trekken en de straat schoon te houden.

MARGRIET SCHOLTENS (RECHTS) EN VERONICA VAN
NEDERVEEN PROMOTEN DE AFVALBAK
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“Ik wil in een schone straat wonen zonder troep op mijn
stoep”, zegt Veronica. “Niet van mensen, en niet van
honden. Thuis ruim je je rommel ook op. Daarom deze
actie, daar heeft iedereen voordeel aan. Schone straten,
dat willen we toch allemaal?! En dat kunnen we, samen.
Zoek, vind en gebruik de afvalbak, dan blijven de straten
schoon. Wel zo leuk.”
Spuitsjabloon
Om de route naar de prullenbak te vereenvoudigen
hebben ze een sjabloon ontworpen. Met krijtverf spuiten
ze daarmee een pijl met het woord “Afvalbak” op de
stoep. Tijdens de Actie Schone Buurt namen Margriet en
Veronica het sjabloon voor het eerst in gebruik. Er is ook
al vraag vanuit aangrenzende buurten om de sjablonen te

MET KRIJTVERF WORDT DE RICHTING NAAR DE
AFVALBAK AANGEGEVEN

kunnen gebruiken. Deze worden via wijk- en buurtcentra
beschikbaar gesteld.
Echt smerig
Tijdens de hele actieweek waren de vrijwilligers zichtbaar
in de buurt. Ook namen ze prikstokken mee om het goede
voorbeeld te geven. Naast het sjabloon spuiten gingen ze
in gesprek met andere bewoners over het onderwerp. Zo
gaf iemand aan dat in de zomer veel kinderen buitenspelen
en er mensen op het gras liggen: “Die hondenpoep is
echt smerig!” Iemand anders vertelde dat er ’s avonds
veel meer zwerfafval is: “Dan zie ik hier zelfs pizzadozen
liggen.” Margriet en Veronica hopen dat hun actie daar
verandering in brengt.

MET ELKAAR IN GESPREK OVER ZWERFAFVAL

ZEEHELDENNIEUWS

NIEUWSFLITSEN
Doen jullie ook weer een straatfeest?
In het Zeeheldenkwartier zijn jaarlijks vele straatfeesten.
Zoals op 11 juni in de Roggeveenstraat. Dan organiseren
bewoners daar een straatfeestje. Er zal muziek zijn,
kinderactiviteiten, een ruil- of weggeefhoek en een
informatiemarkt over duurzame initiatieven. We
verzekeren jullie: het wordt vanaf 12 uur gezellig voor jong
en oud én voor de hele wijk.

dat was een verbindende bijeenkomst. Willen jullie ook
een straatfeest organiseren? Wij hebben namen van
organisatoren in verschillende straten. Zij kunnen wellicht
tips geven.

Sommige straten doen dit jaarlijks. Het is goed voor
de leefbaarheid en het welzijn in de straat, buurt en
wijk. Het zorgt voor verbinding. Enkele jaren geleden
heeft de Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier een
tiental organisatoren van straatfeesten in onze wijk
bijeengeroepen om ervaringen uit te wisselen. Ook

De
gemeente
support
de
initiatieven met € 750 subsidie
per straatfeest. Er zijn (natuurlijk)
voorwaarden. Meer informatie via
de QR code.

TEKST LAURENS SCHRIJNEN

Misschien kunnen we zelfs gebruik maken van de tramloze
periode in de straten…

Put on your dancing shoes!
TEKST LINDA BAKKER FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

We kunnen inmiddels gaan aftellen voor het komende Zeeheldenfestival. Nog 38 dagen
te gaan, voordat het Prins Hendrikplein weer het middelpunt is van vijf dagen rumoer en
gezelligheid.
Met jouw poen kunnen we meer doen
Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Het festival mag dan gratis zijn
voor bezoekers, het huren van licht- en geluidsinstallaties en andere spullen is dat niet.
Tel daarbij op de kosten voor de artiesten, de beveiliging, gezellige aankleding van het
plein, drukwerk, et cetera, en je begrijpt, voor niets gaat de zon op. Dankzij gemeente en
fondsen komen we een heel eind, maar we hopen dat ook buurtbewoners en bedrijven in
de wijk een bijdrage willen leveren om het festival gratis te houden.

Madhara
Maar wat staat er eigenlijk op het
programma dit jaar, vraag je je wellicht
af? Daar wordt nog flink aan gewerkt,
maar we kunnen verklappen dat het
woensdagavond relaxed genieten wordt
met Madhara. Een heerlijke mix van
Jazz, Turkse, Braziliaanse en Indiase
klanken. De zeven jonge muzikanten
brengen sterke melodieën, dromerige
soundscapes en stevige beats. Wij zeggen: schoenen uit, haren los en laat je meevoeren
door de muziek…

Dus bij deze een oproep: lieve Zeeheldenkwartierbewoner,
kun je wat missen voor je eigen buurtfestival dat met een
40-jarige traditie toch wel eigenlijk de UNESCO status voor
immaterieel erfgoed verdient, doneer dan gul je euro’s via:
zeeheldenfestival.kentaa.nl

Help je mee een feestje te bouwen?
Goed, tot zover het financiële deel. Kunnen we door met het opstropen van de mouwen,
want man man man er komt een hoop onbetaalde arbeid bij kijken om alles in goede
banen te leiden.
We kunnen tijdens het festival zelf nog de nodige sterke, charmante, artistieke,
sociaalvaardige, handige of andere kundige mensen gebruiken voor verschillende taken.
Wat korte schetsen van de ideale vrijwilligers:
- Handige Harry’s en Harriëttes gevraagd voor de opbouw en het afbreken van het
festivalterrein (graag in die volgorde).
- Ben je niet alleen goed in bier drinken maar ook in bier tappen, dan ligt een tijdelijke
baan bij de Natte Règâh-bar in het verschiet.
-
Je hoopt natuurlijk dat iedereen weer heelhuids het plein verlaat, maar voor
ongelukjes zijn we maar wat blij met onze EHBO-ers. Kun jij tegen bloed en blijf je
koelbloedig? Kom dan het team versterken.
- Altijd een hoogtepunt voor kinderen en onmisbaar op het festival: schminken. We
zoeken nog iemand die deze activiteit kan coördineren.
- Sfeermakers: zij letten erop dat de bezoekers het naar hun zin hebben en dat het
plein er feestelijk uit blijft zien. Ook wijzen ze waar nodig op de pleinregels.
- Backstage: ben je meer het type muurbloempje, dan is ook backstage het nodige te
doen: de artiesten wegwijs maken en helpen bij de wissels tussen optredens.
- (Pannen)koekenbakkers. Eetkraam De Vette Règâh heeft een naam hoog te houden
als het om de lekkerste pannenkoeken van het Prins Hendrikplein gaat.
- Sales executive: je maakt een gezellig praatje met bezoekers en hebt een liefde
voor de vintage schatten uit de spullenkraam.
- I nformatie- en snoepkraam: zeg maar de VVV van het festival. Je hoeft geen zeven
talen te spreken, maar wel informatie te verstrekken en snoep te verkopen. Reken
maar dat je populair bent bij kinderen.
- Ook voor de ware sportieveling die zich nuttig wil maken heeft het festival wat te
bieden. Help de kiddo’s veilig klimmen op de uitdagende klimmuur.
Aanmelden voor een van deze functies kan via: vrijwilligers@zeeheldenfestival.nl
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gemeentewerken

TEKST EN FOTO'S GEMEENTE DEN HAAG

Vernieuwing tramhaltes en spoor tramlijn 16
Om Den Haag aantrekkelijk en goed
bereikbaar te houden, werken de
gemeente Den Haag, Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en HTM samen
aan het openbaar vervoer van de
toekomst. Dit jaar is begonnen met het
vernieuwen van het spoor en de haltes
van tramlijn 16. Het tracé wordt
geschikt gemaakt voor de nieuwe
ruime en toegankelijke lagevloertrams.
De werkzaamheden duren tot het einde
van 2022.
De nieuwe trams maken het reizen met het openbaar vervoer makkelijker en prettiger.
Door de lage instap kunnen reizigers met een rolstoel, rollator en kinderwagen zonder
moeite in- en uitstappen. Ook zijn de trams langer en ruimer, daardoor passen er straks
meer reizigers in en wordt het reizen comfortabeler.
Werkzaamheden en planning
Waar mogelijk, combineert de gemeente het vernieuwen van de tramlijnen met het
vervangen van kabels, leidingen en riolering. Ook worden diverse pleinen en wegen
opgeknapt. Van april tot november voert aannemer BAM Infra werk uit in het
Zeeheldenkwartier. Bekijk de planning en omleidingsroutes op denhaag.nl/tram16.
Informatie over de dienstregeling op www.htm.nl.
Informatiepakket voor ondernemers
De gemeente heeft speciaal voor de ondernemers en organisaties in de buurt een toolkit
ontwikkeld. De toolkit kan aangevraagd worden door te mailen naar lijn16@denhaag.nl.
De aanvrager ontvangt de bestanden dan digitaal.
Voortgang werkzaamheden
Er wordt hard gewerkt in het Zeeheldenkwartier. Hieronder geven we een overzicht van
de voortgang.

1. Laan van Meerdervoort
Tussen de Tasmanstraat en de Zoutmanstraat is een deel van het tramspoor verwijderd
en het riool vervangen. De situatie blijft gehandhaafd. Na de zomer komt de aannemer
terug om het nieuwe tramspoor aan te brengen en de straat tussen het spoor en de
gevels opnieuw in te richten.
2. Zoutmanstraat
Vanaf begin juni start de aannemer met het opbreken van de Zoutmanstraat aan de zijde
van de Laan van Meerdervoort. Hij werkt richting de Elandstraat in een treintje aan het
opbreken van de straat, trottoirs en het tramspoor, het verwijderen van het riool, het
aanbrengen van het nieuwe riool, het aanbrengen van het nieuwe tramspoor en het
opnieuw inrichten van de straat. De werkzaamheden tussen het spoor en de gevels
rondom het Prins Hendrikplein worden in het najaar aangepakt.
3. Vondelstraat
Aan de zuidzijde (even zijde) van de Vondelstraat is de aannemer bezig met het
aanbrengen van het riool, de ondergrond van de weg en het straatwerk. Naar verwachting
duren de werkzaamheden aan de zuidzijde tot eind juni. Wanneer deze gereed zijn,
beginnen de werkzaamheden aan de noordzijde (oneven zijde) van de Vondelstraat.
4. Nutsbedrijven
Op diverse plekken vernieuwen de nutsbedrijven ook nu alvast kabels en leidingen.
Aannemer BAM Infra is vanaf de Laan van Meerdervoort tot het Buitenhof aan het werk.
Het is een flinke puzzel om o.a. werkzaamheden aan kabels en leidingen, evenementen
en bereikbaarheid tijdens bijvoorbeeld een verhuizing of verbouwing af te stemmen op
de werkzaamheden. De werkzaamheden brengen onvermijdelijk hinder met zich mee en
doen een beroep op het begrip van de bewoners.

Loopt u ergens tegenaan of heeft u vragen?
Neem contact op met omgevingsmanager Renske Heijker
via 06 22 96 04 31 of via tramlijn16z@bam.com

Afstappen bij het Piet Heinplein: lopen is korter, omfietsen sneller
Planning
De werkzaamheden aan het Piet Heinplein duren tot eind 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. Dan wordt de
Elandbrug vervangen en het Piet Heinplein heringericht.
Volg de herinrichting op Facebook:
(facebook.com/Herinrichting-Piet-Heinplein-102884359034887)
Bekijk de volledige planning en omleidingen op: denhaag.nl/pietheinplein

Vaarroute gestremd
De werkzaamheden op het Piet Heinplein zijn nu goed zichtbaar. Fietsers merken dat
ook. Wil je vloeiend doorfietsen volg dan de omleidingsborden in de straat. Vind je het
niet erg om even af te stappen dan kan je om het Piet Heinplein lopen.
Het is daarnaast alweer tijd om het bouwterrein aan te passen voor werkzaamheden aan
de stadsverwarming. Hierdoor wijzigen er een aantal omleidingsroutes.
Enkele omleidingsroutes veranderen in mei
In de periode van mei tot 1 oktober 2022 geldt:
• Verkeer vanaf de Prinsessewal kan dan niet rechtsaf (via de Hogewal en Mauritskade)
naar de Koningskade. Automobilisten kunnen wel vanaf de Prinsessewal linksaf de
Elandstraat in.
• Verkeer vanaf de Torenstraat, Noordwal en Waldeck Pyrmontkade naar de Koningskade
wordt omgeleid via de Vondelstraat, Elandstraat, Waldeck Pyrmontkade, Laan van
Meerdervoort en Javastraat.
Bouwhekken
De bouwhekken om het werkterrein geven nu nog een doorkijkje, maar worden
binnenkort vervangen door stevigere bouwhekken. De nieuwe bouwhekken, die voor
een groot deel uit kokos bestaan, reduceren het geluid.
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De Gemeente Den Haag vervangt de bruggen en kademuren in de stad. Er wordt gewerkt
aan de Hemsterhuisbrug en het Piet Heinplein. Om veilig te kunnen werken is de vaarroute
tussen Hemsterhuisbrug en Piet Heinplein voor pleziervaart afgesloten tussen 8 april 2022
en eind december 2023. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een rondje door de Haagse
Binnenstad te varen. Doorvaren naar Scheveningen is wel mogelijk. Let op: handhavers
mogen een bekeuring uitschrijven als je vaart tussen Hemsterhuisbrug en Piet
Heinplein.
Wil je toch een rondje langs de mooie Haagse grachten varen? Vaar dan mee met één van
de rondvaartorganisaties. Rondvaartorganisaties blijven wel varen.
Fietsroute gestremd
Ook de fietsroute over de Hemsterhuisbrug is
gestremd. De brug is een dik jaar weg voor een
opknapbeurt. In de zomer van 2023 wordt de
Hemsterhuisbrug weer teruggeplaatst.

FOTO DHC/ANNIEK MOLLE

ZEEHELDENNIEUWS
<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

Activiteiten Heldenhoek 2022
- 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
- Elke woensdagavond Zumba

- Elke donderdag Stoelyoga
- Elke donderdag Judo
-O
 p de donderdagen is er in samenwerking met Haags Ontmoeten
een activiteit 12.00-15.00. Maar niet op Hemelvaart 26 mei 2022.
- 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

Wat is er gebeurd? 4 april, zondagmorgen 10.00 uur. Ik
niet lekker? Beetje tuingras, beetje spugen. Normaal zou je
denken, maar mijn heerlijke eten ging er later ook uit. De
baas keek bedenkelijk en daarna verbaasd toen ik in het
Haagse Bos als een koe gras ging happen. Grasbal eruit: ik
weer zo fit als wat. De baas blij, maar zei toch thuis tegen
de visite dat ik niet lekker was.

RONDJE
HOND

DOOR ELS KRUIK

Vanuit de hondenhemel
Helaas, ik, Nanuk, ben niet meer van deze
straat en wereld. Maar ik kan het niet laten
om toch van me te laten horen, al was het
maar om mijn medehondenvrienden gerust
te stellen.

18.00 uur: Ik wilde niets meer: geen koekje,
kippendingetje… Alleen maar slapen. Toen ineens weer
spugen…
23.00 uur: Ze belde de weekenddok en rond 12 uur zei ie
dat hij het niet vertrouwde: veel te lage temperatuur,
zwakke pols (voor een hond wel gek om te horen) en een
pompende hardslag of zo. “Misschien een
hartverzakking?”, opperde hij. Gelukkig moesten ze allebei

’Back To The Past’
in het Zeehelden
kwartier

TEKST RENÉ MORS

Als bewoners van deze wijk zijn we gewend aan
de aanblik van de vele fraaie panden die de wijk
rijk is. En als je lopend of fietsend door de straten
tussen de Zoutmanstraat en de Zeestraat gaat,
springt het majestueuze karakter van sommige
huizen in het oog. Maar we weten ook dat de
interieurs van veel van die panden in de naoorlogse jaren flink geweld is aangedaan.
In de Barentszstraat zijn bijvoorbeeld vier statige woonhuizen samengevoegd en is er
een drukkerij van gemaakt. Een aantal panden zijn ‘verkamerd’ zodat er op iedere etage
een appartement ontstond en soms zelfs twéé. Met als gevolg gipsplaten tussenwandjes,
verlaagde plafonds en verdwenen ornamenten. Talrijke originele interieurs zijn op deze
manier helaas verloren gegaan.
Vraag je je – net als ik – ook wel eens af hoe de binnenkant van die mooie huizen er aan
het eind van de 19e en begin 20e eeuw hebben uitgezien? En droom je er af en toe van
dat je met een tijdcapsule teruggaat naar die tijd om in die huizen rond te neuzen? Zo ja,
dan heb ik goed nieuws voor je: dat kan! Door vrijwilliger te worden bij Huis De Quack van
de Vereniging Hendrick de Keyser.
Huis De Quack, Elandstraat 12, is het huis waar in het begin van de vorige eeuw de
architect en sierkunstenaar Jan de Quack (1864-1941) heeft gewoond. Hij heeft zijn huis
zo verbouwd en ingericht dat bezoekers konden zien waartoe hij allemaal in staat was.

lachen, dat deed me goed. De baas aaide me lief. Ik bleef
lekker liggen. Ook toen die foto werd gemaakt en er niets
geks op te zien was. We zijn naar huis gegaan. Ik mocht
nog een keer spugen, met de anti-spuugprik die ik had
gekregen. Dat heb ik thuis gelijk gedaan en daarna was
het voor de baas en mij niet meer zo leuk.
Ze zag wat ik deed: liggen, water, anders liggen, water? op
de bank? niet kunnen? Op bed? Ze hielp me naar mijn
plekje en wachtte. 15 minuten later rommelde ik ervan af.
De baas vond me na 2 minuten in mijn jasje voor de
tuindeur. Mooi dat ze me niet meer heeft laten gaan want
dan was ik ver onder de struiken weggekropen. Alleen. Nu
heb ik lekker geaai over mijn koppetje gevoeld en kon ik
zachtjes in een coma zakken.
06.00 uur: Dag baas.

De Vereniging Hendrick de Keyser heeft het pand in 2016 in bezit gekregen en heeft het
teruggebracht in de oorspronkelijke staat, inclusief meubilering. In het Zeeheldennieuws
#6 van november vorig jaar schreven we al over de opening van het huis.
Als je als vrijwilliger in Huis De Quack werkt, is het net of je in het begin van de
20 e eeuw bent en in dat huis woont. Je kunt door het hele huis lopen en overal
zitten alsof het van jou is. Je ontvangt de bezoekers, biedt ze koffie en/of thee aan
en geeft ze de audioapparatuur waarmee ze de informatie over het huis en de
inrichting krijgen. En die bezoekers die niet vooraf online gereserveerd hebben,
verkoop je een toegangsbewijs. Je bent altijd met z’n tweeën, dus gezellig is het ook
nog. Er is een ruime tuin achter het huis zodat liefhebbers van tuinieren hier hun hart
kunnen ophalen.
Je kunt vrijwilliger worden als je beschikt over goede sociale en communicatieve
vaardigheden en interesse hebt in mooie en bijzondere huizen. Je moet minstens twee
dagdelen per maand beschikbaar zijn. Je krijgt een toegangspas waarmee je gratis alle
(13) museumhuizen van de vereniging kunt bezoeken.
Als je vaker beschikbaar bent, bijvoorbeeld een dagdeel per week, en meer
verantwoordelijkheden wil, zoals het openen en sluiten van het huis en optreden
bij calamiteiten, dan kun je kernvrijwilliger worden. Je ontvangt dan ook een
onkostenvergoeding van € 15,50 per gewerkt dagdeel. En je kunt op kosten van de
vereniging een cursus bedrijfshulpverlener volgen.
Lijkt het je wat om vrijwilliger of kernvrijwilliger te worden in Huis De Quack? Kom
dan op maandag 6 juni tussen 11.00 en 12.00 uur naar een informatiebijeenkomst in de
Elandstraat 12. Als die datum je niet schikt, kun je je ook rechtstreeks aanmelden bij
Marije Strating, coördinator van Huis De Quack (m.strating@hendrickdekeyser.nl).
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Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding
Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier
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ELZENAAR
MAKELAARS
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TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

MARCONISTRAAT 35, DEN HAAG
• Valkenboskwartier
• 6 kamer dubbel bovenhuis (135m²)
met 2 balkons
• Perfect gerenoveerd, licht en
praktisch appartement
• Garantie: 6 maanden op de
renovatiewerkzaamheden
Vraagprijs € 599.000,- 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

INDIVIDUELE KLANKMASSAGE
VOOR DIEPE ONTSPANNING,
WELZIJN EN VITALITEIT
www.janniemaasdam.nl

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

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

Betrokken, behulpzaam, regelend.
Formeel waar dat nodig is, ontspannen
als dat kan. Dat kunt u verwachten
als u mij vraagt het afscheid van een
overleden dierbare te begeleiden.
erik c. cox | egardsuitvaart.nl
06 19 538 402 | toussaintkade 19
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De kinderen van de Spiegelschool hebben hard
gewerkt voor deze opdracht. Helaas kon de krant
maar een paar tekeningen publiceren. Ze zijn
allemaal heel mooi geworden.

IJN

De opdracht was:

wat vindt je leuk om te doen in het
Zeeheldenkwartier?
En waarom?

Ik vind het leuk om met vriendinnen te spelen
op het Schildpaddenplein. Er is zoveel te doen
in de buurt. Ik vind het ook leuk om te gaan
snoepen. Soms zijn de winkels ook open. Cleo,
10 jaar

Ik hou heel veel van chocolade en dat kan ik
halen bij de Coop. Samen met mijn BFF ga ik
daar graag heen om lekkers te halen. Dat eten
wij dan thuis op. Liv, 9 jaar

Ik vind het leuk om in het Zeeheldenkwartier
met vrienden te spelen. Ik zit hier ook op
school. Veel vrienden wonen ook hier. Ik woon
hier niet maar ik kom wel vaak in de buurt.
Het is leuk om hier rond te scharrelen en te
spelen. Er is veel te doen zoals voetballen en
tikkertje op het Schildpaddenplein. Soms ga ik
ook uit eten in de buurt. Madieke, 10 jaar

Ik woon in het Zeeheldenkwartier en ik ken
hier veel mensen. Het is een leuke buurt en
er zijn veel winkels. Iedereen is aardig. Ik
vind het leuk om de duiven te voeren omdat
de duiven op mijn schouders komen zitten.
Dean, 9 jaar

Ik vind buiten spelen en naar school gaan het
leukste om te doen. Buiten kan je allemaal
spelletjes spelen zoals voetballen op het Jenny
Plantsoen en verstoppertje spelen op het
Schildpaddenplein. Ik vind school ook leuk omdat
ik daar veel vrienden heb. De lessen zijn ook heel
leuk. Otis, 9 jaar

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

TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Ineya, Amira, Sara en Salma
Vertel eens iets over jezelf, waar je woont je
familie, waar zit je op school?
Ineya: “Ik ben 11 jaar en woon in de Tasmanstraat. Ik
heb één oudere en drie jongere zusjes. We wonen aan
het plein met mijn vader en moeder en we spelen en
zitten hier vaak. Ik zit in groep 8 van Max Velthuis.
Vandaag hadden we een toets. Ik hoop dat ik die goed
heb gemaakt want ik wil het liefst naar de havo van het
Segbroek College. Amira en ik moeten ons voorbereiden
op de schoolmusical. Iets over een verbouwde school,
een bejaardenhuis en een hotel”.
Amira: “Ik ben ook 11 en woon met mijn familie in de
Tasmanstraat. Ineya en ik zijn vriendinnen, we zitten in
dezelfde klas en willen allebei naar het Segbroek, naar
de mavo/havo. Wij hebben ook vijf kinderen thuis. Als ik
me straks moet concentreren op mijn huiswerk of zo, doe
ik de deur op slot anders gaat het niet lukken. Eigenlijk
willen we allebei kok zijn in de musical, maar dat kan
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niet zeggen ze. Wat we ook allebei leuk vinden is
sporten, voetballen en badmintonnen, maar ik hou
ook van spelling en knutselen.”
Salma: ”Ik ben 12 en woon in de van Brakelstraat. Ik
zit in groep 8 op een andere school, Het Startpunt,
in de Schilderswijk. Vroeger woonde ik daar en bleef
op de school omdat je daar alles mag onderzoeken. Over
dieren en planten, maar nog veel meer.”
Wat vinden jullie van dit plein en de buurt?
“We vinden voetballen en schommelen leuk, maar er zou
weer een voetbalkooi moeten zijn. En meer schommels
en de Sonar moet het weer doen. Er moeten hekjes
rondom het plein komen, dan is het veiliger voor de
kleintjes en komen er geen scooters of honden meer.”
Ineya: ”Ik speel soms op het Jenny Plantsoen, daar kun
je tenminste goed voetballen. Wat goed is, is dat je daar

een waterkraan hebt
en iemand die oplet bij het
materialenhuisje.”
Weet je al wat je later wil worden?
Ineya: ”Ik wil graag oncoloog worden en kinderen
helpen die kanker hebben. Als dat niet lukt wil ik
advocaat worden.”
Amira: ”Ik weet het nog niet.”
Salma: “Kleuterjuf.”
Sara: “Ik ook.”

