
Het is alweer een tijdje geleden maar 
op 14 mei 2020 heeft de politie in het 

Zeeheldenkwartier een illegaal bordeel 
opgedoekt. Dat had toen alles te maken 
met de Covid-regels. Tijdens de Covid 
pandemie was bordeelbezoek even niet 
toegestaan. Omdat twee dagen na het 
verschijnen van dit nummer Valentijnsdag 

losbarst, hebben wij de redactie weten te 
overtuigen van de noodzaak om een overzicht te geven 
van de legale gelegenheden in het Zeeheldenkwartier om 
uw liefdevolle lustigheid te beleven en te bevredigen. Dit 
voordat het Amerikaans model ons redelijk vrijgevochten 
land dreigt te vertrutten. Wij, schrijvers van dit artikel, 
vrouw en man, jong en oud, vinden dat op het gebied 
van liefde en lust bijna alles mogelijk moet zijn. Er zijn 
wel grenzen. Die grenzen worden bepaald door wat je 
partner leuk en spannend vindt én door de grenzen die 
de wetgever voorschrijft. Niet door wat je buren ervan 
vinden. De vader van een goede vriend zei ooit dat we 
liefde en lust van elkaar moeten weten te scheiden. Wij 
zijn het daar niet mee eens. Ze zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De lust kan de liefde ondersteunen 
en stimuleren en andersom. Voor de lust zijn er diverse 
gelegenheden in het Zeeheldenkwartier. Naar de ware 
liefde zult u zelf op zoek moeten gaan. Een tip. In deze 
winkels en etablissementen kunt u wel middelen vinden 
om liefdevolle fantasieën te stimuleren. U kunt er 
vrijelijk op zoek gaan naar de tools en voorzieningen om 
uw seksuele leven te onderhouden of om het een extra 
stimulans te geven. Ieder van de vier geïnterviewde 
bedrijven kan daar haar deel aan bijdragen. Maar 
uiteindelijk bent u de spil bij het invullen van uw eigen 
verlangens.

Te beginnen bij Christine Le Duc. Al meer dan 50 jaar 
een vertrouwd merk maar tegenwoordig is hun zaak in 
het Zeeheldenkwartier nog de enige fysieke winkel. Het 
uitgebreide assortiment maakt de liefdeslusten nét iets 
leuker en spannender, zo zeggen ze. Dat alles online te 
bestellen is, vindt de winkelmedewerkster niet persé 
een vooruitgang. Mensen komen toch graag langs voor 
persoonlijk advies. Dat advies kunnen ze online niet 

krijgen. Wat te denken van het bekijken en voelen en 
ervaren van de innovatieve seksspeeltjes? Dat is online 
een stuk moeilijker. Wat wij niet direct top of mind hadden, 
is dat er ook bezoekers langskomen met medische 
problemen of psychosomatische klachten. Te denken valt 
aan zwakke bekkenbodemspieren, prostaatproblemen 
of vaginisme. De winkelmedewerkster legt ons uit dat 
het enorm fijn is dat deze bezoekers persoonlijk kunnen 
worden geholpen. De doelgroep is divers. Oudere 
bezoekers komen om een extraatje te vinden om toch 
nog plezier te beleven in de slaapkamer. Ook zijn er 
homeopathische voedingssupplementen verkrijgbaar om 
de lust wat meer op te wekken. Jongeren komen de laatste 
jaren steeds meer, nu het taboe op het delen van lusten en 
liefdesfantasieën doorbroken lijkt te zijn. Ze willen alles 
uitproberen en praten er met elkaar over. De ‘satisfyer 
pro’ is in deze kringen een begrip geworden. Aan u om uit 
te zoeken wat dit betekent…

Bent u na Christine Le Duc nog niet uitgekeken en gaat 
uw fantasie verder, dan hoeft u niet zo ver te lopen. 
Honderd meter verderop kunt u Funhouse bezoeken, 
de winkel voor een erotische lifestyle. Al 9 jaar zit de 
winkel op de Piet Heinstraat. Uniek in zijn soort, met 
maar enkele soortgelijke winkels in de rest van het land. 
Latex, leer, lak, high heels en BDSM, dat is wat er op de 
kozijnen van de winkel staat. Al deze dingen vind je terug 
in de winkel. Het aanbod bestaat uit verschillende soorten 
kledingstukken, accessoires en seksspeeltjes. Wederom 
is iedereen hier welkom. Als uw behoefte meer kinky is, 
kunt u hier uitstekend terecht voor een spannende outfit. 
Vanaf 100 euro kunt u al de blits maken op de zogeheten 
kinky feesten. Is uw fantasie nog steeds niet bevredigd? 
Dan kan de ‘B&B (Bed & Bubbels)’ van Funhouse wellicht 
uitkomst bieden. Wat u als lezer misschien niet wist, is dat 
deze kamer direct naast de winkel zit en dit niet zomaar 
een slaapkamer is, maar een heuse BDSM-locatie. Hier 
kunt u een wereld binnentreden die misschien tot voor 
kort alleen in uw fantasie bestond. Deze B&B is de enige 
in haar soort in Nederland en daarmee zeer exclusief, dus 
mocht u willen boeken: doe dat dan ruim van tevoren. 
Wilt u liever individueel op ontdekkings reis en een 
wat korter verblijf? Dan is Stout Privé misschien een 

uitkomst. Stout Privé is een plek die ons 
in verre lijnen doet denken aan een saloon 
uit de film. In principe is iedereen, jong en 
oud, welkom om te komen aanwippen. De 
klant wordt bij binnenkomst welkom geheten 
door de gastvrouw die hem of haar, want ook vrouwen 
zijn hier welkom, vraagt naar de wensen. U wordt aan de 
dames voorgesteld. Na de administratieve handelingen 
gaat u met de uitverkorene naar boven. Online kunt u 
van tevoren uitzoeken op welk type u valt en dan maar 
hopen dat ze ook op u valt. Want zowel liefde als lust 
moet wederzijds zijn. Ook hier biedt het liefdesleven 
verrassende kanten. Waar er veelal een stempel op het 
hoofd wordt gedrukt bij zowel de bezoekers als de dames, 
gaat het hier om meer dan alleen seks. U kunt hier uw ei 
kwijt en even een moment van aandacht krijgen. Om zo 
toch het warme gevoel te ervaren dat de liefde of lust ons 
geeft. De gastvrouw is in alle opzichten een gastvrouw. 
Zij zorgt er niet alleen voor dat de klanten aan hun gerief 
komen maar ook dat de dames het in alle opzichten, ook 
maatschappelijk en sociaal, naar hun zin hebben. Binnen 
de muren van Stout Privé ben je veilig. Dat geldt voor de 
klanten en voor degenen die daar werken. Er is ruimte 
voor speciale verlangens maar ook daarvoor geldt dat 
alles is toegestaan mits beide partijen dat goed vinden. En 
dat alles binnen de wettelijke grenzen. 

Dat is ook het geval bij Katy Thai. Op de Prins 
Hendrikstraat valt Katy Thai Massage al snel op. De 
zwarte deuren en raamposten met daarboven ‘Club Katy’ 
geschreven wekken interesse. Katy heeft het bedrijf in 
2017 overgenomen en in 2019 volledige gerenoveerd tot 
de erotische massagesalon die het nu is. Als bezoeker 
kunt u hier terecht voor wel hele verschillende ervaringen. 
Van een tantra massage tot een voetbalwedstrijd kijken op 
groot scherm, van een ontspannend moment in de jacuzzi 
tot een soft SM-sessie met één van de dames van de club. 
Er is ook ruimte voor seks… maar de keuze is aan u. En wilt 
u met uw partner een spannend avondje uit beleven? Dan 
kunt u ook een eigen kamer boeken. Heeft u liever een 
gewone Thaise massage? Dan moet u verder kijken, tenzij 
u een happy end wenst!
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Vanuit de voorzitter
Het nieuwe jaar is van start gegaan. Er was heel veel mooi 
vuurwerk te zien vanaf onze pleinen. Een nieuw jaar betekent 
ook een nieuwe planning voor de bewonersorganisatie. 

Ten eerste zoeken we nieuwe bestuursleden. Overeenkomstig 
de statuten zal Wybe zijn bestuursfunctie neerleggen; hij blijft 
wel betrokken bij de bewonersorganisatie. Mijn termijn zit  
er ook bijna op en dan zou ik graag ook mijn voorzitter- 
 schap doorschuiven. Mocht je het leuk vinden om je aan te 
sluiten bij het bestuur, meld je dan aan bij 
secretariaat@zeeheldenkwartier.nl, dan zet Ton je op de 
kandidatenlijst. Op 16 maart is het volgende wijkoverleg gepland 
en kunnen kandidaten door de aanwezigen ingestemd worden 
en zijn vervolgens 3 maanden kandidaat-lid. Als er een 
wederzijdse klik is, wordt de benoeming geformaliseerd en 
wordt het nieuwe bestuurslid ingeschreven bij de KvK. De 
kandidatenlijst is op te vragen bij het secretariaat en hangt op 
het prikbord op kantoor.

Dit jaar zijn er provinciale verkiezingen. Dit betekent dat er ook 
dit jaar een politiek debat georganiseerd wordt in de wijk met 
politici. De uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd naar de 
politieke partijen. Het debat staat gepland voor 22 februari en 
vindt plaats in Beeld en Geluid aan de Zeestraat 82. Heb je 
vragen aan de politici: mail ze aan Ton in het secretariaat.

Vorig jaar bestond de bewonersorganisatie 50 jaar! Erica Spikker 
is al ruim 50 jaar betrokken bij de bewonersorganisatie. Vanaf 
de oprichting tot de dag van vandaag is ze altijd aanwezig met 
messcherpe inzichten over de inzet van de bewonersorganisatie. 
Erica begon op het secretariaat, was lid van het buurt-
preventieteam en is al jaren lid van de werkgroep Leefbaarheid 
en Verkeer en ook nog van de Kascontrolecommissie. Ze zorgt 
ook voor veel gezelligheid op kantoor waar ze vaak te vinden is 
en bewoners te woord staat voor dagelijkse vragen. Daarom 
heeft het bestuur haar in het zonnetje gezet.

We waren vorig jaar van plan om een fotowedstrijd te 
organiseren. Het is toen niet van de grond gekomen en  
we hopen dat het dit jaar wel zal lukken. Subsidie hiervoor is  
al geregeld. Mocht je het leuk vinden om hierbij te helpen of  
om jurylid te zijn, meld je dan aan! Het thema staat nog niet  
vast maar er zal een link zijn met bewoners en dagelijkse 
beelden van het Zeeheldenkwartier. 

Voor de 4 mei herdenking bij het Roma- en Sinti-monument op 
het Vondelplein zouden we een verhalenverteller willen 
uitnodigen. Wie pakt die handschoen op of wie kent een goede 
verteller of misschien wel een spoken-word-artiest?

Met St. Maarten en Sinterklaas willen we iets leuks doen voor de 
kinderen in de wijk. Sint Maarten is op 11 november. De 
afgelopen twee jaar was er chocolademelk voor de kinderen en 
glühwein voor de ouders op het Prins Hendrikplein. Voor 
Sinterklaas zou het leuk zijn als de kinderen bijvoorbeeld vanaf 
half november een pietendiploma zouden kunnen halen. Ideeën 
en hulp zijn welkom.

Het wordt een mooi jaar!

Groet, 

Guinevere Moerman,
voorzitter Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier
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Wijkagenda
Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer

13 februari/19.30 uur/Heldenhoek

Infobijeenkomst Piet Heinplein
14 februari/17.30 uur/Quadraat, Toussaintkade 53 

Politiek debat
22 februari/19.30 uur/Beeld en Geluid, Zeestraat 82 

Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer
13 maart/19.30 uur/Heldenhoek 

Wijkoverleg met o.a. verkiezing nieuwe 
bestuursleden van de bewonersorganisatie

16 maart/19.30 uur/Heldenhoek 

Landelijke Opschoondag ook in onze wijk
18 maart

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier heeft een nieuw 
toepasselijker e-mailadres: secretariaat@zeeheldenkwartier.nl 
De bewonersorganisatie blijft daarmee goed bereikbaar. 

Het Zeeheldennieuws geeft elk jaar een illustrator uit onze wijk de kans om diens kwaliteiten in hun eigen stijl te etaleren. Afgelopen 
jaar was dat de Portugese Inês Martins en dit jaar is dat de Italiaanse Silvia. Obrigada Inês. Benvenuto Silvia!

Hi, I'm Silvia!
I'm an Italian designer and illustrator. In 2017 I moved to the Zeeheldenkwartier in The Hague, where I immediately fell in love with the good 
vibes of the city. I love cooking and spending quality time with my friends, especially during summertime, have a glass of wine on some 
terrace in the Zeeheldenkwartier. If you like my illustration, check my social media profiles. @shivegraphicdesign
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LOVE AND LUST AT THE ZEEHELDENKWARTIER

It has been a while but on 14 May 2020, the police shut down an 
illegal brothel at the Zeeheldenkwartier. At the time, it had everything 

to do with the Covid-19 rules. During the Covid-19 pandemic, brothel 
visits had not been allowed for a while. As Valentine's Day erupts two 
days after the publication of this edition, we managed to convince the 
editors of the need to list the legal venues at the Zeeheldenkwartier 
to experience and satisfy your loving lust. All before the American 
model threatens to trash our reasonably free-spirited country. We, the 

writers of this article, male and female, young and old, believe that when 
it comes to love and lust, almost everything should be possible. There are limits, 
though. Those limits are determined by what your partner likes and finds exciting as 
well as by the limits prescribed by law. Not by what your neighbours think. A good 
friend's father once said that we should know how to separate love from lust. We 
disagree. They are inseparable. Lust can support and stimulate love and vice versa. 
For lust, there are several venues at the Zeeheldenkwartier. For true love, you will 
need to set out on your own quest. A tip. In these shops and establishments, you 
can find resources to stimulate love fantasies. You can freely search there for the 
tools and facilities to maintain your sexual life or to give it an extra boost. Each of 
the four companies interviewed can do its part. But ultimately, you are the lynchpin 
in fulfilling your own desires.

Starting with Christine Le Duc. A trusted brand for more than 50 years but nowadays 
their shop at the Zeeheldenkwartier is the only physical shop. The extensive range makes 
the lusts of love just that little bit more fun and exciting, or so they say. The fact that 
everything can be ordered online is not necessarily an improvement, according to the 
shop assistant. People still like to come by for personal advice. They cannot get that 
advice online. What about viewing and feeling and experiencing the innovative sex toys? 
That is a lot harder online. What we did not immediately have top of our mind is that 
visitors also drop by with medical problems or psychosomatic complaints. Think of weak 
pelvic floor muscles, prostate problems or vaginismus. The shop assistant explains to us 
that it is extremely nice that these visitors can be attended to personally. The target group 
is diverse. Older visitors come to find something extra to still have fun in the bedroom. 
Homeopathic nutritional supplements are also available to stir up the lust a bit more. 
Young people have been visiting the shop more frequently in recent years, now that the 
taboo on sharing lust and love fantasies seems to have been broken. They want to try 
everything and talk to each other about it. The 'satisfyer pro' has become a household 
word in these circles. It is up to you to find out what this means…

If you have not yet had your fill after Christine Le Duc and your fantasy continues, you do 
not have to walk very far. A hundred metres away you can visit Funhouse, the shop for 

an erotic lifestyle. The shop has been at the Piet Heinstraat for 9 years. 
Unique of its kind, with only a few similar shops in the rest of the country. 
Latex, leather, lacquer, high heels, and BDSM, that is what is printed on 
the shop windows. All these things can be found in the shop. The selection 
includes different types of garments, accessories, and sex toys. Again, 
everyone is welcome here. If your needs are more kinky, this is an excellent place to 
get an exciting outfit. From as little as 100 euros, you can already make a splash at the 
so-called kinky parties. Has your fantasy still not been satisfied? Then Funhouse's 'B&B 
(Bed & Bubbles)' might be the answer. What you readers may not know is that this room 
is right next to the shop and this is not just any bedroom, but a real BDSM location. Here 
you can enter a world that perhaps until recently only existed in your imagination. This 
B&B is the only one of its kind in the Netherlands and therefore very exclusive, so if you 
want to book: do so well in advance. 

Would you prefer individual exploration and a slightly shorter stay? Then Stout Privé may 
be the way to go. Stout Privé is a place that in far-flung ways reminds us of a saloon from 
the pictures. Basically, everyone, young and old, is welcome to pop in. Upon entering, the 
client is welcomed by the hostess who asks them, as women are also welcome here, about 
their requirements. You are introduced to the ladies. After the administrative procedures, 
you go upstairs with the chosen one. Online, you can find out in advance what type you 
fall for and then hope they fall for you too. Because both love and lust must be mutual. 
Here too, the love life offers surprising sides. Where both visitors and ladies are usually 
marked, this is about more than just sex. You can express yourself here and receive a 
moment of attention. To nonetheless experience the warm feeling that love or lust gives 
us. The hostess is a hostess in every sense. She ensures not only that the customers get 
their money's worth but also that the ladies have a good time in all aspects, including 
social and societal aspects. Within the walls of Stout Privé, you are safe. That goes for 
the customers and for those who work there. There is room for special desires but, again, 
everything is allowed as long as both parties are okay with it. And all within the legal 
limits. 

This is also the case at Katy Thai. At the Prins Hendrikstraat, Katy Thai Massage quickly 
catches the eye. The black doors and window frames with 'Club Katy' written above them 
pique interest. Katy took over the business in 2017 and in 2019 completely renovated 
it into the erotic massage parlour it is today. As a visitor, you can enjoy very diverse 
experiences here. From a tantra massage to watching a football match on a big screen, 
from a relaxing moment in the jacuzzi to a soft SM session with one of the club's ladies. 
There is also room for sex... but the choice is yours. And do you want to have an exciting 
night out with your partner? Then you can also book your own room. Do you prefer a 
regular Thai massage? Then look further, unless you want a happy ending!

TEXT EVA VAN EKDOM AND WYBE VAN DE KUINDER TRANSLATION CINDY HOCK

In ons Zeeheldenkwartier zien we steeds meer elektrische 
auto’s. Nu is het de vraag of meer auto’s goed zijn voor 
onze buurt gezien o.a. alle recente verkeers- en 
parkeerproblemen, maar als er dan toch auto’s gekocht 
worden, dan maar een elektrische of een hybride. Maar 
met de komst van meer elektrische auto’s doemt er een 
nieuw fenomeen op dat samenleven een beetje in de weg 
staat: de LAADPAALKLEVER. 

En dat bracht mij op de eerste observatie; er zijn voorbeelden te 
noemen van auto’s die 2-3 weken op dezelfde plek staan zonder 
verplaatst te worden. En dat geldt ook voor een enkele hybride die 
overigens in 3 uur opgeladen is. Briefjes onder de ruitenwisser 
helpen niet en de wijkagent heeft andere zaken te doen dan 
notoire luilakken op te sporen. En zeker als het leasewagens 
betreft is het ook nog eens lastig de bewoner te vinden en deze te 
vragen zijn of haar auto te verplaatsen in het belang van “samen 
leven”. Kortom, beste buurtbewoners, als we in onze buurt prettig 

samen willen leven en de ander ook in staat willen stellen van hun vervoer te genieten (of 
naar hun werk te kunnen rijden), verplaats dan je auto als deze is opgeladen. De meeste 
elektrische wagens hebben een app waarbij je een signaal krijgt dat de auto is volgeladen.
Maar, de eerste gedachte is niet altijd de beste. Tot mijn grote schrik zou er iets anders aan 
de hand kunnen zijn. De LAADPAALKLEVER zit wellicht in een isolement. Hij of zij komt de 
deur niet meer uit. En dat is een veel groter probleem: eenzaamheid. Kortom, lieve 
wijkbewoners, als één van jullie bemerkt dat een auto langere tijd staat aangelijnd aan een 
oplader, zoek je buren op, maak een praatje, nodig deze uit voor een kop koffie of een 
maaltijd. Met een foto van de auto in de straat-app vind je de betreffende bewoner vrij snel, 
zo is gebleken. Grote kans dat je gebaar zeer gewaardeerd wordt. Samen leven doe je samen, 
zeker in het Zeeheldenkwartier. Oh ja, en als je dan toch in gesprek bent, al dan niet met 
een kop koffie, vraag dan even of je buurman of buurvrouw zijn of haar auto verplaatst. In 
het belang van de gezelligheid in de buurt.

Er zou een vervolg kunnen komen op deze column; bijvoorbeeld door eens per kwartaal een 
foto te plaatsen van de auto van een notoire laadpaalklever. Laten we hopen dat dat niet 
nodig is en dat niemand in onze gezellige buurt zich eenzaam hoeft te voelen.

TEKST EEN BETROKKEN BUURTBEWONERDe laadpaalklever
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STRAATVERHALEN
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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.

INDUSTRIESCHOOL VOOR MEISJES
ARCHITECT J.J. VAN NIEUKERKEN   

Bijna honderdvijftig jaar geleden, in 
oktober 1876, ging de Industrieschool voor 
meisjes van start. Het was de voorloper 
van wat later huishoudschool werd 
genoemd. Maar hoeveel mooier klinkt 
Industrieschool voor meisjes! Dankzij 
onder andere een instelling als 
monumentenzorg staat dit onwaarschijnlijk 
rijk gedecoreerde, in neorenaissancestijl 
ontworpen pand nog steeds in de Van 
Diemenstraat. In 1960 werd de naam van 
de school veranderd in Prinses 
Beatrixschool en in 1968 ging de school 
Prinses Beatrixscholengemeenschap voor 
Hoger- en Middelbaar beroepsonderwijs 
heten. Oud-leerlingen hekelen het feit dat 
ze geen lange broek mochten dragen. En 
iedereen herinnert zich de bijzonder 
leerzame tekenlessen van de heer Hellinga. 
Nadat het gebouw in 1982 werd 
overgenomen door de gemeente Den 
Haag, werd het pand in 1987 in gebruik 
genomen door de Stichting Diemensie die 
het onroerend goed in 2005 opkocht en er 
een bedrijfsgebouw voor vrouwelijke 
startende ondernemers in vestigde. In de 
jaren negentig werden er ook mannelijke 
ondernemers toegelaten. Op pagina 
nummer 5, bij de rubriek ‘Inzicht’ nog 
enkele architectonische details van dit 
schitterende gebouw.
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LAAD-VERLICHTING
Staat er in een afgekruist vak bij een 
oplaadpaal voor elektrische auto's een 
auto geparkeerd die niet aan het 
opladen is? Dan kunt u dit melden bij 
de gemeente via de QR code.

OPROEP AAN GEMEENTE DEN HAAG EN 
AAN WYBE.WIJKCONCIERGE@GMAIL.COM
Door al die werkzaamheden in de wijk ontstaan er alleen al door het 
erin rammen – want anders kan ik het niet noemen – van palen voor de 
tijdelijke bewegwijzeringsborden, grote gaten in de trottoirs. Dat zijn 
voor wandelaars, mensen die slecht ter been zijn, mensen met rollators 
en dus eigenlijk voor iedereen die van de trottoirs gebruik maakt, lastige 
obstakels. De Nutsbedrijven, die naast de aannemers nu ook nog een 
duit in het zakje doen, maken het er niet beter op. Ik heb dan ook een 
mooi taakje voor wybe.wijkconcierge@gmail.com. Als u nu bijvoorbeeld, 
u loopt toch dagelijks kilometers door het Zeeheldenkwartier, van al 
die obstakels een foto wilt maken en als u die wilt documenteren. Dat 
wil zeggen van de eerder genoemde, maar ook van de al bestaande 
obstakels. En als vervolgens de aannemers van de gemeente die gaten 
en losse tegels kunnen repareren. In laten we zeggen een weekje, oké, 
twee weken vanaf de melding. Als al die verbouwingen in de wijk achter 
de rug zijn, hebben we op z’n laatst in de maand mei weer strakke wegen 
en trottoirs in ons dan weer prachtige Zeeheldenkwartier. Dank u!

Dwight J.

schrijnend
FOTO WYBE VAN DE KUINDER

TEKST ESTHER TE LINDERT 

FOTO CLAUDIA MERKUSburen

Ze trainde springpaarden in Italië 
en liet Den Haag als latin danseres 
kennis maken met de salsa. 
Evengoed werkt(e) ze als 
dierenartsassistente en verpleeg-
kundige. Het enerverende leven 
van wijkbewoner Marini Tur.

De ochtendzon schijnt door de 
ruiten van de grote zaal in De 
Heldenhoek. Bewoners lezen de 
krant of drinken samen een kop 
koffie, wijkagenten lopen binnen 
voor een praatje. Om de dag schuift 
ook Marini Tur aan, voor een 

ontbijtje. “Een uitsmijter en daarna ga ik weer verder. Ik ben een gaanster, altijd on 
the move.”

Wie met haar in gesprek raakt, merkt al snel dat haar leven inderdaad een roadtrip 
is over slingerwegen. Haar rijbewijs is de stille getuige: een rits voertuigen staat 
erop, van motor en oplegger tot tractor en vrachtwagen. 

Vrijwel haar hele leven woont ze in het Zeeheldenkwartier. Als kind pendelde ze 
heen en weer tussen de Vondelstraat, waar ze met haar moeder woonde, en het huis 
van haar grootouders in het Statenkwartier. Een gouden jeugd, vertelt ze. En van 
jongs af aan gefascineerd door het lichaam van mens en dier. “Als kind ontleedde ik 
mijn overleden hamsters. Mijn moeder werd gillend gek.” 

Sportief is ze ook altijd geweest; op het lyceum werd ze geselecteerd voor de 
Olympische Spelen voor het onderdeel kanovaren. “Mijn moeder stak er een stokje 
voor. Eérst moest ik eindexamen doen.” Via een andere route hield ze toch een lijntje 
met de Spelen. “Ik zou medicijnen gaan studeren, maar toen ontmoette ik een 
olympisch ruiter. Bijna drie jaar reed en trainde ik bij hem springpaarden in Italië en 
toerde ik met luxe veewagens naar internationale concours hippiques. Daarna trainde 
ik jarenlang paarden in Wassenaar. Dat werd mijn levenswerk.” 

Tal van andere wegen sloeg ze in. Met een arts richtte ze de dierenkliniek op aan de 
Vondelstraat, waar ze 28 jaar werkte als assistente. Evengoed reed ze een tijdlang in 
het Westland met een vrachtwagen bloemen van kas naar klant. En op latere leeftijd 
volgde ze een opleiding tot verpleegkundige. Inmiddels is ze met pensioen, maar ze 
werkt nog steeds enkele uren per week. “Die openstaande diensten mag ik zelf 
invullen, vanwege het hoge personeelstekort. Zo heb ik tóch enigszins mijn kleine 
doel gehaald.” 

Nog een afslag: de dans. “Mijn oma was balletdanseres, mijn opa pianist. Ze hadden 
mij weleens de quickstep geleerd: ‘Als je dan later eens een feestje hebt, dan kan je 
meedraaien’.” Pas jaren later, nadat ze stal en paarden in Wassenaar had moeten 
opgeven, ging ze op dansles. 

In een paar jaar werkte ze zich op tot semiprof dansdocente. Zo liet ze Den Haag ook 
kennismaken met de salsa. “Ik danste op straat, flyerde, hing posters op in restaurants 
en kroegen.” Inmiddels geeft ze al ruim twintig jaar lessen en workshops in Caribische 
dansen. “Ik leer ze de latin: de merengue, salsa en bachata. Als je die drie een beetje 
onder de knie hebt, kan je overal dansen. Het leukste is om mensen uit hun eigen 
bubbel te halen. Om te laten zien, voelen, horen dat er ook andere werelden bestaan.” 

Ook wordt er elke dinsdagavond van 20.00 tot 24.00 uur gedanst bij De Vriendenkring 
aan de Elandstraat. “Iedereen kan gewoon naar binnen lopen. Welke leeftijd je ook 
hebt: je moet in beweging blijven, dat is het allerbeste.” Swingend de winter door? 
Stap eens binnen bij De Vriendenkring – Marini doet graag een basispas voor - of bel 
of mail haar voor meer informatie. 
 
Marini Tur
  06-24257617
  marinitur@gmail.com

Wijkbewoner 
Marini Tur

Afval ergernis 2
Ik zou hier bijna iedere keer kunnen schrijven over mijn afval ergernis. Ik 
doe het nog één keer, want die ergernis blijft. Vorige week fietste ik door de 
wijk en op enkele plekken zag ik naast de groene ORAC’s dozen, kranten en 
zakken gestald. Je zult die containers maar voor je deur hebben staan en 
tegen die rotzooi aan moeten kijken, niet fijn. Mijn vriendin woont vlak bij die 
afvalcontainers en ze vertelde dat mensen de spullen vaak laat op de avond 
neerzetten. Dat maar niemand het mag zien. Het goede nieuws is, dat als ze er 
een melding van doet bij de gemeente, het wel wordt opgeruimd. Ik snap best 
dat als je met al je afval naar de containers loopt en ze zijn vol, je daarvan baalt. 
Ik heb dat ook wel eens. Maar toch sjouw ik dan de troep weer mee naar huis. 
Omdat het asociaal is om het gewoon naast de ORAC’s de dumpen. Zeker op het 
Prins Hendrikplein is het op zaterdag een ramp. En de oplossing lijkt zo simpel: 
zorg dat de containers op vrijdag worden geleegd, zodat ze zaterdag, als veel 
mensen hun afval wegbrengen, leeg zijn. Kan de persoon die de roosters maakt 
bij het afvalbedrijf daar misschien rekening mee houden? 

TEKST ELLES DE BRUINELLES VERTELT...
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Saqsa
Dit wordt een ander verhaal dan anders. Want 
toen ik bij Saqsa langsging om ze te interviewen 
voor deze rubriek, was het eerste wat Jellena, de 
restaurantmanager, me vertelde dat ze ermee 
gingen stoppen. Ik was er even stil van. En ik 
baalde enorm. 

Ik heb een aantal keren bij Saqsa gegeten. De chef, 
João Proença,  slaagde er iedere keer in mij te 
verrassen. Op de kaart stonden gerechten uit alle 
windstreken. Tahitiaanse dorade, Oost-Europese 
pierogi, Braziliaanse rundvleesstoofpot. Veelal met 
bijzondere ingrediënten, zoals oranjebloesemgel, 
dukkah, hibiscusvinaigrette, Eucalyptushoning. 

De kaart wisselde met de seizoenen. Dus altijd 
gerechten met ingrediënten die op dat moment op 
hun best waren. Duurzaamheid en aandacht voor 
het milieu en de natuur was ook belangrijk bij Saqsa. 
Dus geen avocado’s die van 5.000 kilometer ver weg 
hier naartoe zijn komen vliegen. 

Ik was niet de enige die de spannende kookkunsten 
van Saqsa’s kok kon waarderen. In juli 2022 zijn ze 
door het Algemeen Dagblad bezocht voor de rubriek 
De Gouden Pollepel. Daarin scoorden ze met een 8 
erg hoog. Het artikel eindigde met de woorden: “Een 
kok van wereldklasse die heerlijk buiten de 
gebaande paden treedt. Het wordt steeds leuker in 
Den Haag!”. 

Ook op Tripadvisor werd het restaurant hoog 
gewaardeerd. Alle gasten die de moeite hebben 
genomen Saqsa te beoordelen gaven het de hoogste 
score.

En die parel in de wijk sluit zijn deuren. Twee factoren 
zijn daarvoor verantwoordelijk. Het begon met de 
coronacrisis. Saqsa opende in maart 2020 en een 
paar dagen na de opening kwam de eerste lockdown 
en later de verplichte sluiting om 20.00 uur. Met 
hangen en wurgen zijn ze die periode doorgekomen. 
En toen ze eindelijk weer full swing open mochten, 
besloot de gemeente Den Haag om de doorgaande 
straten van het Zeeheldenkwartier op te breken. 
Weliswaar voor mooie plannen, maar daardoor was 
het restaurant nauwelijks meer bereikbaar. 

Saqsa was geen buurteethuisje waar de mensen uit 
de wijk voor weinig geld een snelle hap konden 
halen. Het was een zaak dat het moest hebben van 
klanten uit de hele stad en daarbuiten. Bereikbaarheid 
was dus voor hen cruciaal. Met het wegvallen van 
lijn 16 en het afsluiten van doorgaande straten was 
de bereikbaarheid van Saqsa dramatisch 

teruggelopen. Een internationale organisatie uit 
Rijswijk, kwam regelmatig met groepen mensen 
eten. Maar toen ze ontdekten dat lijn 16 niet meer 
reed en de zaak ook niet meer met de auto bereikbaar 
was, zijn reserveringen afgezegd. Dat gebeurde ook 
met reserveringen uit andere wijken van de stad. Het 
aantal gasten in de weekends is gehalveerd. Ook een 
aantal leveranciers weigerde te leveren omdat, zeker 
na het afsluiten van de Elandstraat, de zaak niet meer 
bereikt kon worden.

Saqsa zal niet de enige onderneming zijn die door 
de opbrekingen in de wijk in de problemen is 
gekomen of komt. Ik vind dat de gemeente hier meer 
rekening mee had moeten houden bij hun 
infrastructurele plannen met de wijk. Ook vind ik 
dat de gemeente ondernemingen zoals Saqsa en 
andere pareltjes waar we in het Zeeheldenkwartier 
zo prat op gaan, te hulp had moeten schieten.

TEKST RENÉ MORS

TEKST EN FOTO PETER BAKENS

Bij Lotje
Toen ik ijssalon ‘Piet’ koos voor mijn eerste 
culinaire column protesteerde mijn echtgenote: 
“Neem Lotje, die zit er al veel langer”! Als ik 
Anouchka, eigenaar van Lotje, hiermee confronteer, 
zegt ze heel relaxed: “Nee hoor, helemaal niet erg, 
Piet is immers nieuw en ik zit hier al vanaf 2018”. 

‘Bij Lotje’ stamt uit 2012, van 1e eigenaar en 
naamgeefster Lotte. Anouchka (geboren in 
Haarlem, lang gewoond in Hoofddorp) nam de zaak 
over in 2018. Ze heeft een achtergrond in het 
bedrijfsleven, werkte onder meer voor ABN-AMRO 
en was coördinator van de sales-afdeling van 
Omron healthcare, bekend van onder meer de 
bloeddrukmeters. Haar moeder dreef het eerste 
Surinaamse eethuis in Haarlem. 

Het ondernemen zit je dus in het bloed? Anouchka: 
“Jazeker, en toen ik in 2018 via Marktplaats op 
Lotje werd gewezen, heb ik direct toegehapt. De 
zaak paste in mijn ideaalbeeld: groot genoeg voor 
eengoede broodwinning, klein genoeg om als 
alleenstaande moeder van twee kleintjes, alle 
ballen in de lucht te houden”. 

Ik zie dat de thee uit je winkel gaat verdwijnen? 
“Dat klopt, ik moet keuzes maken, en dat betekent 
dat naast mijn ijs het snoepassortiment wordt 
uitgebreid. Overigens heb ik wel oog voor leefstijl: 
tegen kinderen in de zaak zeg ik bijvoorbeeld dat 
ze moeten kiezen, of een ijsje of snoep, niet 
allebei!”.

Het ijs (ook vegan) is afkomstig van een goede 
relatie uit Oud Beijerland en daar kan Anouchka, 
een persoon met veel oog voor de relatie met 
klanten en collega’s, een potje bij breken. Zo kreeg 
ze het gedaan dat er t.b.v. het jaarlijkse 
Aspergefestival, speciaal voor haar asperge ijs 
werd gedraaid! Kindertjes zijn blij met het 
smurfenijs met spikkels en zullen vast genieten 
van het dropijs dat in 2023 verkrijgbaar is.  
En probeer ook eens de huisgemaakte wafels!  
Of kies voor het softijs en ’s zomers voor de  
heerlijke ijskoffie. 

Bij Lotje staat kindvriendelijkheid, naast sterke 
betrokkenheid bij de klanten, centraal. Jong en 
oud voelen zich zeer thuis in de zaak. Er is altijd 
een luisterend oor, Anouchka is niet te beroerd om 
even op een kind te passen of belt desgevraagd de 
fysiotherapeut om te vertellen dat een oudere 
dame onderweg is. De maandelijkse 2e De Riemer-
straatveegdag wordt traditioneel afgesloten bij 
Lotje. Wat een mooie, sociale buurtfunctie!

Het nieuwe jaar start dus met minder thee, maar 
dankzij de verbouwing, gepland voor januari,  
met een fonkelnieuw en opgefrist interieur.  
Gaat dat zien!

Bij Lotje 
Elandstraat 55, hoek 2e de Riemerstraat
 070 73 70 060
 Bijlotje.nl

Geopend:  
woensdag t/m zaterdag 11.00 - 17.30 uur
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KunstagendaKunstagenda
Beeld en Geluid 
Expositie European Cartoon Award 2022
t/m 21 februari 2023
De Magische Media Goochelshow
26 februari 2023
Zeestraat 82 
denhaag.beeldengeluid.nl 

Galerie Maurits van de Laar
Elmar & Elisabeth Trenkwalder
t/m 5 maart 2023
Peinture Fraîche
12 maart t/m 16 april 2023
Toussaintkade 49
mauritsvandelaar.nl

NEST
The Grand Palace of Everyone
3 maart t/m 7 mei 2023
De Constant Rebecqueplein 20b
nestruimte.nl

Panorama Mesdag
Suze Robertson
t/m 5 maart 2023
Zeestraat 65
panorama-mesdag.nl

Galerie Ramakers
Be my guest
19 februari t/m 26 maart 2023
Toussaintkade 51
galerieramakers.nl

Het Zeeheldentheater
Rock & Roll-later 
Couscous met appelmoes
The nutcracker
Verschillende speeldata in februari en 
maart 2023
zeeheldentheater.nl

Theater Merlijn
Jongen in jurk
26 februari t/m 4 maart
Bilderdijkstraat 35
rabarbet.net
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TEKST REINOUT BARTH

Het waren spannende uren en dagen rond 18 februari vorig 
jaar. Storm 'Eunice' deed een van de torenspitsen van de Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk aan de Elandstraat 
wankelen. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de top 
van deze kerktoren weer te verstevigen.

Storm 'Eunice' was volgens weerdeskundigen de zwaarste storm 
in Nederland sinds 1990. Vooral de duur en de omvang van de 
storm waren uitzonderlijk. Overal in het land werd windkracht 10 
gemeten met windstoten van ruim boven de 140 km/uur. 

De torenspitsen van de Elandstraatkerk kregen het dus zwaar 
voor de kiezen. Vooral de linker torenspits aan de Da Costastraat 
was op dat natuurgeweld niet berekend. De torens zijn zo'n 72 
meter hoog waarvan de torenspits de laatste 10 meter voor zijn 
rekening neemt. De spits is een houten constructie met een leien 
dakbedekking en enkele fraaie dakkapelletjes en dakluiken. De 
rechter torenspits aan de Helmerstraat was al eens verstevigd, 
dus die stond als een huis. Maar daardoor was extra goed te zien 
hoe de linker torenspits bij de Da Costastraat in de wind heen 
en weer bewoog. Veel dakleien waaiden weg. Een dakkapelletje 
brak zelfs af en viel op een geparkeerde auto voor de kerk. 

De brandweer zette de straat af en bewoners van de nabijgelegen 
huizen in de Da Costastraat werden geëvacueerd. Nadat een 
aannemer de torenspits provisorisch had vastgezet, mochten de 
omwonenden weer naar hun huizen terug.

VEILIG
Nu, precies een jaar later, is het volgens koster Bertus weer 
helemaal veilig. "In maart en april van vorig jaar is de aannemer 
bezig geweest met de grote reparaties. Het gebied rond de 
torenspits was toen afgezet. Tot eind 2022 is hij daarna nog 
bezig geweest om slechte stukken in de houten constructie te 
vervangen. Daarnaast waren veel dakleien weggewaaid die nu 
opnieuw zijn aangebracht. Als er nu een nieuwe storm langskomt, 
hoeft niemand zich zorgen te maken. De torens zijn veilig."

Inmiddels is de kerk ook allang weer gewoon open. Elke dag is 
de kerk van tien tot twaalf en van twee tot half vijf open ter 
bezichtiging of om een kaarsje op te steken. Elke donderdag en 
zondag is er een heilige mis. Op vrijdag is de kerk dicht.

Kerktorens Elandstraatkerk 
weer veilig

IN-ZICHT/muurankers & engel
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON!

FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

Heeft u een tip? Mail: 

info@zeeheldennieuws.nl
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WERK AAN 
HET SPOOR
Gewoon een doordeweekse dag. 
Het sneeuwt. De specialisten 
op de voorgrond laten zich 
daardoor niet weerhouden om 
aan het spoor te werken. Dit is 
niet het Zeeheldenkwartier. Wel 
het tracé van lijn 16. Het stukje 
Torenstraat dat loopt van het 
Torenplein naar het Kerkplein 
en dat er straks mede voor 
zorgt dat het Zeeheldenkwartier 
bereikbaar blijft. Een klein maar 
niet onbelangrijk stukje weg. 

Er wordt nu iets langer dan een 
week aan gewerkt en er ligt al 
een stuk verse rails. Dat kan zo 
snel omdat het riool al eerder is 
vernieuwd. De achterkant van 
de gele graafmachine staat vol 
met batterijen. Het is een van de 
eerste elektrische graafmachines 
van de BAM. Voor echt zwaar 
graafwerk zijn ze nog niet 
geschikt, maar dat is een kwestie 
van tijd. De twee mannen op de 
voorgrond zijn met meetlat en 
waterpas in de weer. Ondanks al 
die zware machines die hen ten 
dienste staan blijft het handwerk. 

Ze zijn er nog lang niet. Als de 
rails op hoogte zijn worden er 
schotten geplaatst, wordt de 
afwatering aangelegd en wordt 
de eerste laag beton gestort. 
Hopen dat het niet te hard gaat 
vriezen want dan hardt het beton 
niet uit en wordt de planning 
niet gehaald. Als het beton is 
uitgehard worden de delen van 
de rails aan elkaar gelast. Daarna 
worden de lassen gladgeslepen 
en wordt er een lijmlaag op het 
beton aangebracht waarna er 
kunststof afstandhouders op 
worden geplaatst. Tussendoor 
wordt er weer gepast en gemeten 
en als alles exact op hoogte en 
breedte ligt – en dat gaat op de 
millimeter, want je wilt niet dat de 
tram bij hoge snelheid de bocht 
uitvliegt – worden de zijkanten 
van de rails beplakt met rubbers 
en worden ze gepurd. 

Nogmaals wordt er gepast en 
gemeten en wederom komt de 
slijpmachine eraan te pas. Als 
dat goed wordt bevonden wordt 
de tweede laag beton gestort. 
Ook die laag wordt afgeplakt en 
nagemeten waarna de eerste 
laag asfalt wordt aangebracht en 
ingewalst. Als dat allemaal goed 
wordt gekeurd wordt de laatste 
laag asfalt erop aangebracht. 
Ongelofelijk veel werk. Maar als 
het eenmaal gedaan is liggen 
de nieuwe rails er weer voor 
tientallen jaren perfect bij. 

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER
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Werkzaamheden Laan van Meerdervoort
Doorgaand verkeer meestal mogelĳk

Werkzaamheden Prins Hendrikplein

Werkzaamheden Piet Heinplein

Werkzaamheden kruising Elandstraat

Werkzaamheden Noordwal en Hemsterhuisbrug
Doorgaand verkeer meestal mogelĳk

Werkzaamheden Torenstraat

Werkzaamheden Gravenstraat

Omleidingsroute doorgaand verkeer

Route bestemmingsverkeer

Omleiding tramlĳn 16

Route 1 Route 3

Route 2 Route 4

Locatie

LANDSCHAP

WATER

LOCATIE

Typogra�e:

STRAATNAAM
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Fietspad
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Ringweg
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Route 1 Route 3

Route 2 Route 4

Openbaar vervoer Haven Parkeren Fiets

Locatie
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WERKZAAMHEDEN LAAN VAN MEERDERVOORT
Begin februari start de aannemer de laatste 
werkzaamheden aan de Laan van Meerdervoort. Hier 
worden de tramhalte en rijbaan afgemaakt. De gemeente 
probeert het verkeer richting de Javastraat, stad uit, 
mogelijk te houden tot het einde van de werkzaamheden. 
Er komt een periode van een aantal dagen tot een week 
zijn, waarin de weg in beide richting afgesloten is.

TEKST EN FOTO'S GEMEENTE DEN HAAG

Werkzaamheden Zeeheldenkwartier voorjaar 2023

 WERKZAAMHEDEN LAAN VAN MEERDERVOORT

 PRINS HENDRIKPLEIN

 KRUISPUNT ELANDSTRAAT

 WERKZAAMHEDEN RONDOM DE TORENSTRAAT

 HERINRICHTING PIET HEINPLEIN

 VERNIEUWING KADEMUREN NOORDWAL EN HEMSTERHUISBRUG
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PRINS HENDRIKPLEIN 
De werkzaamheden rondom het Prins 
Hendrikplein zijn op 30 januari 
begonnen. Het deel dat nu is afgesloten 

blijft dicht tot en met 5 maart 2023. Daarna begint de 
aannemer aan de ander zijde vanaf 6 maart tot en met 
7 april 2023. Het werk gebeurt in 2 delen, zodat er altijd 
één helft van de rotonde bereikbaar is voor het verkeer. 
Het tramspoor is vorig jaar al vernieuwd. Tijdens deze 
werkzaamheden zijn de rijbaan en de bestrating van de 
stoep aan de beurt. De aannemer werkt tussen de gevel 
en het spoor aan het opbreken van de straat, het 
aanbrengen van het nieuwe asfalt en het inrichten van 
de straat en de stoep. De genoemde planning is 
afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden.

KRUISPUNT ELANDSTRAAT
Ook het kruispunt Elandstraat-
Vondelstraat-Zoutmanstraat is vanaf 30 
januari afgesloten. Hier moet veel werk 

gebeuren. De aannemer gaat aan de slag met het 
openbreken van de straat, het verwijderen van het oude 
riool, het aanbrengen van nieuw riool, het aanvullen 
van grond, het aanbrengen van het tramspoor en het 
opnieuw inrichten en asfalteren van de straat. Dit werk 
is naar verwachting half april klaar en dan kan de 
kruising weer open voor al het verkeer. Goed te weten is 
dat de Elandbrug dan nog is afgesloten tot en met het 
einde van 2023. En ook de Zoutmanstraat tussen de 
Elandstraat en het Prins Hendrikplein is dan verboden 
toegang voor doorgaand verkeer.

WERKZAAMHEDEN RONDOM DE TORENSTRAAT
Sinds 9 januari is de Torenstraat in beide richting afgesloten 
tussen de Geest en het Kerkplein. Op dit gedeelte werkt de 
gemeente aan het herinrichten van de weg. De aannemer 
gaat daarom aan de slag met het vernieuwen van het spoor 
en de haltes van tramlijn 17 (voorheen tramlijn 16). Ook 
vernieuwen zij het asfalt van de weg en fietspaden. 
Vanwege de afsluiting is de rijrichting van de Kleine 
Nobelstraat omgedraaid. Doorgaand verkeer kan tijdelijk 
alleen van de Kleine Nobelstraat richting de Torenstraat 
rijden en niet andersom. Omwonenden en leveranciers 
kunnen in overleg met de verkeersregelaar wel in 
tegengestelde richting rijden. Dit werk is naar verwachting 
half april 2023 klaar

HERINRICHTING PIET HEINPLEIN
De herinrichting van het Piet Heinplein 
is in volle gang en de eerste vormen van 

de nieuwe kademuren zijn zichtbaar. Op dit moment 
voeren Eneco en Dunea werkzaamheden uit aan de 
stadsverwarming en drinkwaterleiding die in de Anna 
Paulownabrug lopen. De gemeente is gestart met het 
afbreken van de Elandbrug en het vernieuwen van de 
kademuren. Dit werk duurt nog tot en met december 
2023. Op dinsdag 14 februari is er in centrum Quadraat 
(Toussaintkade 53) een inloopbijeenkomst voor 
omwonenden. Bewoners rondom het plein krijgen nog 
een uitnodiging van de gemeente.

VERNIEUWING KADEMUREN NOORDWAL EN HEMSTERHUISBRUG
Ook de werkzaamheden rondom de Noordwal en Hemsterbrug zijn in volle gang, zodat het werk deze zomer 
klaar zal zijn. De werkzaamheden worden veelal vanaf het water uitgevoerd en hierdoor kan het verkeer 
in verreweg de meeste gevallen gewoon langs de werkzaamheden rijden. Er zijn echter uitzonderingen:

•  Eind januari/ begin februari blokkeert een hijskraan enkele dagen de doorgang op de Veenkade. Bewoners in de straat 
ontvangen hierover meer informatie.

•  In maart wordt de kruising Veenkade-Hemsterhuisbrug circa een week lang volledig afgesloten. Hierover volgt later meer 
informatie.

•  Er kunnen momenten zijn waarop de doorgang op de Veenkade kort wordt gehinderd. Bijvoorbeeld bij het laden en lossen 
van materieel. Dit is kortdurende hinder waar niet apart over wordt gecommuniceerd.



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

<advertorial>

Heldenhoek bereikbaar
Ondanks de werkzaamheden op het kruispunt is de Heldenhoek gewoon 
elke dag open. Kom gezellig langs bij het buurtontbijt of na de 
boodschappen bij de Appie. Koffie, heerlijke broodjes, livemuziek op 
woensdagochtend buurtontbijt en bij de maandagavond maaltijden.

kerstmaaltijd
De kerstmaaltijd was een groot 
succes op maandag 19 december, 
de koks van het restaurant de 
Heldenhoek hadden iets speciaals 
gemaakt. Er waren 35 personen. 
Ook dankzij onze buren de AH XL 
die een groot deel van het eten 
heeft geschonken aan de 
Heldenhoek. Chapeau! Livemuziek in de Heldenhoek 

Met het Buurtontbijt en Buurt-avondmaaltijd in het 
buurtrestaurant van de Heldenhoek is er meestal 
livemuziek tijdens het eten. Op maandag is er de 
buurt-avondmaaltijd van 16:00 tot 19:00 uur.  
Vooraf reserveren dus voor 11:00 uur. Vier pianisten 
wisselen elkaar om de week af met hun jazzy 
repertoire en spelen tijdens het eten achtergrond-
muziek. Wil je het ook horen en proeven op deze 
originele eetdagen? Kom dan langs bij onze buurt-
avondmaaltijd en/of buurtbuffet en reserveer of bel 
naar Heldenhoek 070-2052270. Als u een Buurt-
avondmaaltijd wil beleven, uiterlijk op de maandag 
voor 11:00 uur opgeven.

Dance Fitness Heldenhoek 
doneert 
Deze enthousiaste club dansers heeft met de 
contributie van het afgelopen jaar weer geld 
gedoneerd aan ’Hope Charity Philippines’.
Geweldig gedaan….!

Maandelijkse Bingo! 
De maandelijkse Bingo is goed van start gegaan. 
Volop prijzen en lekker druk. De eerstvolgende 
datum is 28 februari. We hebben ook nu weer 
tassen vol met bijzonderheden. Geef even door als je 
wil komen. De prijzen lachen je tegemoet. 
Binnen in de Heldenhoek ligt er een overzichtelijke 
activiteitenfolder voor u klaar. Voor verdere info en/of 
aanmeldingen voor de cursussen, Heldenhoek 
telefoon: 070-2052270. Of even langslopen tijdens de 
kantooruren. 

De ouderenconsulent
Bent u 55 jaar of ouder, zelfstandig wonend en zou u 
wat ondersteuning kunnen gebruiken in uw leven?  
Dan kunt u contact opnemen met de 
ouderenconsulent van de welzijnsorganisatie Wijkz. 
In uw wijk is dit Marjolijne van Zuijlen 
(Zeeheldenkwartier, Kortenbos en Archipel/
Willemspark).

Op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en 
vrije tijd kunt u bij haar gratis terecht voor informatie 
en advies en kortdurende begeleiding. Ze is een 
onafhan kelijke vertrouwenspersoon die samen met  
u op zoek gaat naar mogelijke oplossingen, zodat u 
weer op weg geholpen wordt. Zo nodig wordt 
gezorgd voor een bemiddeling of doorverwijzing.  
Er is nauwe samenwerking met andere instellingen, 
(vrijwilligers)organisaties en dienstverleners. 

Voor contact: 06-81688701 / m.vanzuijlen@wijkz.nl 

Telefooncirkel 
deelnemers / 
vrijwilligers; 
doet u ook mee?
Woont u alleen en wilt u ’s 
morgens even gebeld worden 
om te laten weten dat alles goed gaat?
De telefooncirkel draagt bij aan het gevoel van 
veiligheid door dagelijks contact. De deelnemers van 
de Telefooncirkel bellen elkaar doordeweeks iedere 
ochtend tussen 9.00 en 9.30 uur in verschillende 
wijken van Wijkz. Deelname is gratis.
Wilt u meer weten over de telefooncirkel, eraan 
deelnemen of juist als vrijwilliger dit werk doen? 
Neem dan gerust contact op met Marjolijne van 
Zuijlen, ouderenconsulent bij Wijkz, 06-81688701 / 
m.vanzuijlen@wijkz.nl 

Pannenkoeken
Vrijwilligers gezocht om gezellig pannenkoeken te 
bakken met Piet. Leuke sfeer, goed bezocht en 
gezellig. Op alle derde zondagen van de maand in 
2023 bakt Piet pannenkoeken in het buurtrestaurant 
de Heldenhoek. De eerstkomende datum is zondag  
19 februari 2023 van 13:00-16:00 uur. Vier soorten 
pannenkoeken, naturel, met spek, met kaas, met 
appel. Heerlijk smullen maar. Prijzen rond de twee 
euro p.p. (per pannenkoek). 

Bij de kinderclub worden leuke activiteiten 
gedaan voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt. 
Juf Tamah en de vrijwilligers maken er elke keer 
weer een leuke middag van met knutselen, spelletjes 
en gezelligheid. Over een paar weken willen we de 
kinderclub weer starten, op woensdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Juf Tamah zoekt nog 
vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. 
Zonder genoeg vrijwilligers kan de kinderclub niet 
doorgaan. Lijkt het u leuk om op de woensdagen een 
paar uur te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren 
van de kinderactiviteit?
U kunt Tamah bellen: 06-43395230 of mailen: 
t.manneveld@wijkz.nl, of binnenlopen bij de 
Heldenhoek (Elandstraat 88).

De Kast van Lotje  
In de Heldenhoek staat nog steeds de ‘Kast van Lotje’. 
Het wordt goed gebruikt. Vraag en aanbod is redelijk 
in evenwicht. Gezinnen met kinderen die kleding en/
of schoenen nodig hebben kunnen hiervoor 
langskomen om samen met een vrijwilliger kleding 
uit te zoeken. De vrijwilligster Tania is er 
maandagmiddag en vrijdagochtend. Er liggen ook 
voorgesorteerde pakketjes kleding voor kinderen 
klaar. Laat je verrassen met dit uniek project. Voor 
meer info kijk op  stichtinglotje.nl

vind de heldenhoek op:

Stoel yoga doneert 
De deelnemers van stoelyoga doneren 
het cursusgeld aan de vrijwilligers 
van de Heldenhoek. De opbrengsten 
van het jaar 2022 werden onder de 
vrijwilligers verdeeld. Het waren 
weer leuke cadeaus. 
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 NIEUWSFLITSEN 

Echte Liefde
Lonneke, een bekend gezicht achter de bar in de 
Heldenhoek op dinsdagmorgen, heeft een 4-tal 
Perzische katten in haar huis in de van Brakelstraat.                                                                                              
Ze noemt Sil, de lichtgrijze van 12 jaar, haar 
oogappeltje, maar Tonto, Akim en Maiky, halfbroertjes 
van 4 jaar, zijn ook heel lief. Wel anders, iets meer op 
zichzelf.

Lonneke, 67, woont al haar hele leven in de wijk en heeft 
altijd dieren gehad: eerst een Duitse herder, daarna een 
Bouvier. Later, toen haar man ziek werd en ze niet meer 
konden wandelen, zijn ze overgestapt op katten. Eerst 
1 klein Perzisch poesje, maar dat werden er al snel 6!

Perzen bleken heel lief te zijn en ze hadden, nadat de 
zonen uit huis waren, de ruimte. Lonneke heeft een flat 
op 1-hoog met een groot balkon waar de katten kunnen 
spelen en pootjebaden in het kinderbadje en waar haar 
man bloeiende Camelia’s hield. 
Zij bleef werken, hij deed het huis, de katten en de 
Camelia’s, en als ze gingen slapen, sliepen alle katten 
bij hun op bed. Ook toen hij steeds zieker werd en 
uiteindelijk stierf, week Maiky niet van zijn zijde. 
Lonneke moest hem vastpakken anders was hij mee de 
kist ingegaan…
“Sil is mijn knuffelaar die luistert en je begrijpt. Tonto 
is bang voor visite maar na een tijdje komt ie wel.  
Akim wil graag met nieuwkomers kennismaken, en 
Maiky is altijd het kneusje gebleven. Daar zijn al veel 
doktersconsulten aan gespendeerd. Die eet op de tafel 
zijn dieetvoer anders eet Tonto alles op.  Als ik vis eet 
zitten ze allemaal op een stoel te hengelen naar een 
stukje vis en als ik in mijn luie stoel een boek lees, zit 
Akim op mijn benen en dient als boekensteun, ligt Maiky 
voor me op de tafel, ligt Sil op de stoelleuning met zijn 
voorpoot op mijn arm en Tonto op bed!”  

ingekomen post 
Aan: Gemeente Den Haag

Vanmiddag kwam ik thuis van mijn werk en trof tot mijn grote schrik dit bord aan.  
Dit betreft een tweetal laadpalen in de Prins Hendrikstraat, vlak bij het Prins Hendrikplein. Ik 
ben volledig afhankelijk van elektriciteit om te kunnen rijden en het daadwerkelijk “weghalen” 
van deze plaatsen leidt tot grote problemen.
Als gevolg van de verbouwing van het Prins Hendrikplein zijn er de afgelopen tijd al vier 
laadpaalplaatsen weggehaald (aan beide kanten van het Prins Hendrikplein) terwijl het aantal 
elektrische (en hybride) auto’s fors toeneemt. Dus terwijl ik bezig was om aan de gemeente 
te vragen extra laadpalen (in het zeer slecht bedeelde Zeeheldenkwartier) bij te plaatsen 
worden er laadmogelijkheden weggenomen. Ik zou u vriendelijk maar ook wel dringend willen 
vragen om deze laadpalen beschikbaar te houden alsmede zo snel mogelijk de laadpalen op 
het Prins Hendrikplein weer terug te plaatsen. We moeten echt meer oplaadplaatsen krijgen 
in het (ik herhaal) toch al zo slecht bedeelde Zeeheldenkwartier want op deze manier kan ik 
ook niet blijven bijdragen aan een binnenstad met minder CO2 en stikstofoxide(n) uitstoot. 

Een nieuw historisch 
boek over het 
Zeeheldenkwartier?!

Iedereen kent het 
historisch boek over het 
Zeehelden kwartier. Het 
ligt in de etalage van 
Roda en je kan het kopen 
bij ons secretariaat 
in de Heldenhoek. 
Dik acht jaar geleden 
is het onder leiding 
van de voormalige 
penningmeester van 

de bewonersorganisatie samengesteld. Vele vrijwilligers 
hebben toen een bijdrage geleverd. We hebben bijna 
tweeduizend exemplaren (tegen kostprijs) verkocht. 
We denken dat het tijd wordt voor een update. Nieuwe 
herinneringen van (oud-)bewoners toevoegen, enkele 
foutjes er uithalen en een blik werpen op de afgelopen 
jaren: de recente geschiedenis van onze wijk.
De bewonersorganisatie zoekt een paar vrijwilligers om 
dit mee op te pakken. 
Meld je bij secretariaat@zeeheldenkwartier.nl t.a.v. 
Laurens Schrijnen, dan maken we er samen weer een heel 
mooi nieuw historisch boek van.

Werkgroep Leefbaarheid 
en Verkeer zoekt 
versterking!
De werkgroep Leefbaarheid en Verkeer, onderdeel van 
de Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier, heeft op 31 
oktober een herstart gemaakt.
Op de recente vergadering in de Heldenhoek op 9 
januari kwamen een achttal oud-leden en enkele nieuwe 
buurtbewoners bij elkaar om over de stand van zaken in 
de wijk te praten en een aantal actiepunten te bespreken.
De werkgroep heeft twee opdrachten:
1.  Leefbaarheids- en verkeerssituaties in de wijk aan te 

kaarten en te bediscussiëren en daarmee een klankbord 
te zijn voor het bestuur van de bewonersorganisatie. 
Een afgevaardigde van het bestuur zit in de werkgroep 
en houdt de geplande acties in de gaten.

2.  Projecten uit te voeren, zoals bijv. Schone Straten en 
het Bonbonplein. Door middel van bewegwijzering 
richting de ORAC’s denken we dat mensen deze beter 
zullen gaan gebruiken. 

Met een buurtenquête hopen wij binnenkort het 
speelplezier en de veiligheid op het Bonbonplein sterk 
te verbeteren. Een verkeersdrempel in de Tasmanstraat, 
tussen het Regenboogplein en het Bonbonplein, is een 
eerste stap. 
Wij zoeken wijkbewoonsters en wijkbewoners om met 
ideeën te komen en gezamenlijk reële acties op touw te 
zetten om de leefbaarheid en het plezier in onze wijk te 
behouden en te versterken. 

De eerstvolgende vergadering is op maandag 13 februari 
om 19.30 uur in de Heldenhoek.

en de werking van de journalistiek. De kennis die ze in deze 
vergadering opdoen gebruiken ze voor het maken van hun 
eigen nieuwsitems. De afgelopen weken gingen de jongeren 
aan de slag met thema Thuis.

“Het is ontzettend leuk om door de jongerenredactie op 
plekken terecht te komen waar je normaal nooit komt”, 
vertelt Bram Zwart, een van de redacteuren. Voor zijn item 
ging hij onder andere op bezoek in een woonwagenkamp. 

De items van de jongerenredactie zijn te bekijken via 
het YouTube-kanaal van Beeld en Geluid Den Haag. 
De jongerenredactie is ook te volgen op TikTok via  
@jongerenredactie.

Doe je mee?
TEKST ELS KRUIK FOTO'S LONNEKE EN ELS

TEKST EN FOTO MENNO VAN DER MEER

Het door de bewonersorganisatie 
uitgegeven boek Naamgevers van het 
Haagse Zeeheldenkwartier is een ideaal 
lokaal Valentijnsdag cadeautje. Het is 
verkrijgbaar bij Roda in de Piet Heinstraat. 

Nieuwe lichting journalisten wordt 
klaargestoomd bij Beeld & Geluid in Den Haag

Sinds enige tijd komt op maandag een heuse 
jongerenredactie bijeen in Beeld & Geluid in Den 
Haag. Een groep enthousiaste middelbare scholieren, 
die meer wil leren over journalistiek en media. 
Wekelijks vergaderen ze over nieuwsonderwerpen 



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

 

HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

•  145m2 herenhuis met 5 slaapkamers

•  Tuin én dakterras

•  2 luxe badkamers

•  Geen erfpacht

Vraagprijs € 875.000,- k.k.

DA COSTASTRAAT 9, DEN HAAG

VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE  DEN HAAG

070 364 17 65

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

ELZENAAR
M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S



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.

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

De landelijke Opschoondag
De landelijke Opschoondag vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 maart. Deze 
Opschoondag is er om te laten zien dat afval níet op straat thuishoort en dat iedere 
actie telt. Als Zeeheldenkwartier gaan we hieraan meedoen en buurtbeheer BBOZ 
helpt mee! Verdere berichtgeving volgt via buurt apps (Hoplr en nextdoor), de 
website Zeeheldennieuws.nl en aanplakbiljetten in de wijk.

Heb je een idee of wil je meehelpen met de 
organisatie? 
Meld je dan aan bij de bewonersorganisatie 
(secretariaat@zeeheldenkwartier.nl). 



Dante en Soufian
Dante van 9, woonachtig op het Jenny Plantsoen, en 
Soufian van 10 uit de Zusterstraat, zitten bij elkaar in 
groep 6 op de Max Velthuijsschool en zijn sinds een tijdje 
goede vrienden. Het is na schooltijd en ze hebben het 
interviewtje op de club van de Jeugdhaven aan de 
Prinsegracht. Soufian zit hier al een jaar op en heeft Dante 
voor het eerst meegenomen.

Hoe wonen jullie?
Dante: “Ik ben enig kind en woon met mijn vader Vincent 
en moeder Sandra. Soufian komt na school soms bij me 
spelen. Met goed weer gaan we voetballen of handballen 
op het Plantsoen en anders spelen we met Playstation op 
Fortnite binnen.”

Soufian: “Ik woon met mijn vader, moeder, zus van 12 en 
broertje van 7 aan de rand van de Schilderswijk”.

Hoe vinden jullie de school?
Dante: “Aan de ene kant leuk, aan de andere kant niet zo 
leuk. Leuk is: ik hou van buitenspelen, gymmen en 
topografie maar wat niet leuk is, is dat de juffen tegen ons 
zijn want we hebben vaak ruzie met Noah die ons 

uitscheldt. Dan krijgen wij straf, want hij kan er niets aan 
doen…!” 

Soufian: “Ik vind lezen leuk. Ik heb AVI al uit. En we zijn 
best goed op school met taal en rekenen. Trouwens, alle 
kinderen zijn irritant behalve wij”. (geintje). 

Wat vind je leuk om te doen op de club van de 
Jeugdhaven?
Soufian gaat enthousiast vertellen over het koken op de 
club. Ze maken dan pizzabroodjes met veel lekkere dingen 
erop of taco’s of burrito’s. Ze zijn met een groepje van 5 
jongens en kunnen ook met elkaar voetballen, tennissen, 
darten en met Playstation spelen.

Dante weet het nog niet precies, het is de eerste keer. Hij 
kent de jongens nog niet erg goed en hoopt dat het leuk 
genoeg is om te blijven.

Hij vindt voornamelijk voetballen het leukst. Dat doet hij 
al zijn hele leven. Hij oefent voor de deur op het Jenny 
Plantsoen, maar heeft ook al een paar prijzen gewonnen 
als spits bij zijn elftal.

Hoe vind je de buurt?
Dante zegt dat hij het een leuke buurt vind, het 
is goed zo, (behalve een paar kinderen dan….!)

Voordat Soufian iets kan zeggen worden ze onderbroken 
door een paar vriendjes die willen dat ze komen spelen, 
het heeft lang genoeg geduurd dat interview met die juf.

Een laatste vraag: weet je al wat je wil worden later?
Soufian: “Een hersenchirurg, dan kun je in iemands hoofd 
kijken”.

Dante: “Ik wil later in het leger”.

Kind van de wijk
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Er was eens een kind. Hij was heel bijzonder. Eens 
was hij een weeskind. Dan komt er op een dag 
iemand langs, die hem wil adopteren. Hij was zo 
blij. Toen rende hij als een raceauto naar hen toe en 
knuffelde zo hard, dat ze niet meer kon ademen. 
Toen hij 9 jaar was, was hun liefde zo sterk, dat het 
voelde als familie. H, 9 jaar oud

Ik hou heel veel van mijn moeder en ik wil haar 
niet kwijt raken. En ik hou heel heel heel veel van 
haar. En ze is heel lief. S, 9 jaar oud 

De opdracht was: 

LIEFDE!

💛

De schatkist is voor deze editie gevuld 
door de kinderen van de  

Max Velthuijsschool. De kinderen  
vonden deze opdracht heel leuk 

 en hebben hard gewerkt. 

Ik hou van roblox en mijn moeder. En ik hou van zwemmen. 
En ik hou van mijn zus en ook van mijn vrienden. En ik hou 
van mezelf en een beetje van basketbal en van cadeautjes. 
En ik hou van mijn broers en van big time rush. R

Je moeder is lief en ze doet bijna alles voor je! N

Je moeder is belangrijk, omdat ze alles voor je doet. 
M 

Mijn moeder is de liefste en mijn vader is nog liever 
N, 9 jaar oud  


