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Beste       
  buurtgenoten,
Met het voorjaar in de lucht is er alle reden voor ‘t Lopend Vuurtje om aandacht te vragen 

voor ‘Bewegen in Duinoord’. In de komende edities gaan we de verschillende mogelijkheden 

belichten om in Duinoord te sporten, fi tnessen of anderszins te bewegen. Heeft u suggesties, 

laat het ons dan weten. 

Niet alleen kijken we vooruit, maar voor deze keer ook even achterom. We nemen namelijk 

afscheid van onze voorzitter Ineke Roorda, onze secretaris Gerda Pronk en onze vormgever 

Eveline van den Broek. Gelukkig blijven Ineke en Gerda behouden voor het Bewonersoverleg 

en wordt Eveline opgevolgd door Mike van der Geest. Ineke wordt opgevolgd door Gerard 

Lucius. Ook blikken we even terug op de geweldige avond met Yvonne Keuls. 

Verder nog tips van de wijkagent, een duurzame visie van Prof. Dr. J. Moulijn en goed nieuws 

over de voormalig Kroatische ambassade aan de Groot Hertoginnelaan. Uiteraard vragen we 

ook uw aandacht voor de Duinoordse Vrouwen, de stand van zaken met de AED apparaten in 

de wijk en de scholen. 

Tenslotte nog wetenswaardigheden over de Duinoordse zeeheld Tobias Eisenburger. Kortom 

veel diverse onderwerpen. 

Wij wensen u nog veel leesplezier met deze en nog vele andere artikelen. Iedereen bedankt 

voor de mooie bijdragen en het bezorgen van ‘t Lopend Vuurtje.
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Trefcentrum: Sweelinckplein 42, tel. 070 346 7191
Postadres: Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag
E-mail: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
Website: www.duinoord-denhaag.nl

       @boDuinoord        boDuinoord

Stichting Bewonersoverleg Duinoord heeft ten doel 
een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te 
bevorderen.

Bestuur
voorzitter: Gerard Lucius
voorzitter@duinoord-denhaag.nl

secretaris: Ineke Roorda
secretaris@duinoord-denhaag.nl

penningmeester: Loek van Noort
penningmeester@duinoord-denhaag.nl

bestuursleden: Gijs-Jan Bornebroek,
Dorothee van der Donk, Bart Draese, Gerard Lucius
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

administratieve ondersteuning: Christine Ruha
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
tel. 070 346 7191 (maandag- & woensdagochtend)

Werkgroepen
zie: www.duinoord-denhaag.nl/werkgroepen

Vrienden van Duinoord
Word ook Vriend(in) van Duinoord met een gift op 
rekening NL60 INGB 0000 8299 39 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Duinoord, Den Haag.

Politiebureau Scheveningen
Nieuwe Parklaan 250, tel. 070 424 5011
Diverse aangiftes: www.politie.nl/haaglanden

Wijkagent Anje Veentjer
tel. 0900 8844, wijkagent@duinoord-denhaag.nl

Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303, tel. 14070

Meldingen openbare ruimte
www.denhaag.nl, tel. 14070

Meldpunt Graffi ti
meldpuntgraffi ti@denhaag.nl, tel. 070 353 4605

Welzijn Scheveningen
Prins Mauritslaan 82, tel. 070 416 2020

Ouderenadviseurs en Bezoek aan huis
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
tel. 070 416 2020

Telefooncirkel
Elke ochtend (behalve zo) tussen 9-10 uur gebeld 
worden? tel. 070 416 2020
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

Wijkbus ‘stap in’
Ouderen en mindervaliden in het Zeehelden-
kwartier, Archipelbuurt, Willemspark en Duinoord 
kunnen gebruik maken van de wijkbus.
Voor € 20,- per kwartaal (echtpaar € 25,-, met 
begeleider € 30,-) heeft u een abonnement op 
deze vrijwilligersdienst. Wanneer u abonnee bent 
kunt u een dag van te voren bellen naar het meld-
punt en de bus staat op het afgesproken tijdstip 
voor u klaar.
tel. 070 352 0416 (ook voor meer informatie)

‘t Lopend Vuurtje is een uitgave van Stichting 
Bewonersoverleg Duinoord. ‘t Lopend Vuurtje 
verschijnt 5x per jaar en wordt gratis huis-aan-
huis bezorgd in Duinoord. Belangstellenden 
buiten Duinoord kunnen zich abonneren door 
€ 15,- per jaar (= 5 nummers) over te maken op 
rekening NL46 INGB 0003 9305 05 t.n.v. Stichting 
Bewonersoverleg Duinoord o.v.v. naam en adres.

De standpunten die in ‘t Lopend Vuurtje zijn 
verwoord, zijn niet automatisch het standpunt 
van Stichting Bewonersoverleg Duinoord.
© Auteursrecht Stichting Bewonersoverleg Duinoord

Redactie: Marinella Berendes-Strootmann, Kitty Bos, 
Pieter Duimelaar, Traysi Smith en Michael Toorop
Eindredactie: Kitty Bos
Aan dit nummer werkten mee: Loek Bos, 
Agnes Gomis, Marcel Nonhebel, Rob Olgers, 
Anje Veentjer, Werkgroep Open Ateliers
Omslag: Wijkbudget Duinoord, Arnoud Roelofsz
Vormgeving: Mike van der Geest, Geste ontwerp
Druk: Drukkerij Quantes / Oplage: 4.600
Verspreiding: vrijwilligers Bewonersoverleg Duinoord

Adverteren
Informatie over de mogelijkheden en de tarieven: 
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Aanleveren kopij
Bijdragen voor ‘t Lopend Vuurtje en de website 
zijn welkom. Inleveren van kopij via het mailadres: 
redactie@duinoord-denhaag.nl
De redactie heeft het recht om zonder opgave 
van redenen bijdragen in te korten, te weigeren of 
redactioneel aan te passen.

Deadlines kopij: nr. 218 / 22 mei en nr. 219 / 21 aug.

Colofon Nuttige informatieBewonersoverleg Duinoord
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Afscheid als voorzitter
Met rondom uitzicht op een groot deel van de stad en aan de horizon zicht op de zee, zit ik  
in de sfeervolle huiskamer van het penthouse van Ineke Roorda en kijken wij samen terug op haar  
ruim drie jaar voorzitterschap van het Bewonersoverleg Duinoord.

In 2008 vertrekken Ineke en haar partner 

uit hun huis aan de Waldeck Pyrmontkade. 

De bezorging van ’t Lopend Vuurtje in de 

brievenbus aan het Verhulstplein bevestigt 

dat zij nog altijd in de wijk Duinoord 

wonen. In datzelfde Vuurtje stond een 

oproep. Er werd uitbreiding gezocht voor 

de redactie van de wijkkrant. Deze oproep 

vormt de aanzet om actief te worden 

voor de wijk. Ineke meldt zich bij ‘Op 

de Engel’ om vervolgens gedurende vier 

jaar deel uit te maken van het redactie-

team. Als de Gemeente Den Haag haar 

bouwplannen ontvouwt, stapt Ineke voor 

het Bewonersoverleg in de werkgroep 

Verhulstplein. Om vanaf eind 2015 mee  

te draaien in het bestuur, waarvan zij in  

2016 voorzitter wordt. 

initiatieven van hun medewerkers faciliteren 

en daar waar nodig ondersteuning bieden in 

de goede richting. Zeker bij vrijwilligerswerk, 

waarbij plezier en waardering voor het werk 

de beloning is voor de vrijwilliger. Deze visie 

en handelwijze verklaren de uitbreiding van 

het aantal werkgroepen en de groei van het 

aantal actieve leden in de wijk in de afge-

lopen periode.

Overdracht.

Ineke vertrekt niet uit het bestuur, zij gaat het 

secretarisschap van Gerda overnemen, die op 

haar beurt weer bestuurslid algemeen wordt. 

Ineke geeft met een gerust hart de voorzitters-

hamer over aan haar opvolger, Gerard Lucius. 

Ambities en doelen.

Inekes eerste verlangen is “wat zand 

omwoelen”, al snel gevolgd door meer 

ambitieuze doelen, waarvan de belang-

rijkste is: het bevorderen van de onder-

linge cohesie tussen de wijkbewoners, 

elkaar kennen en elkaar ontmoeten. 

Het buurthuis ‘Op de Engel’ is dan al 

lang verruild voor het Trefcentrum op 

de hoek van het Sweelinckplein en de 

Reinkenstraat. Ineke wil het Trefcentrum 

intensiever gebruiken om dit te kunnen 

uitbouwen tot een centrale plek in de 

wijk, waar wijkbewoners graag komen. 

Het geluk komt Inekes kant op met een 

krantenknipseltje over de mogelijkheid 

van een buurtbibliotheek, waarop Wil 

Hoogteijling haar wijst. Deze kans grijpt 

het bestuur met beide handen aan en 

zij gaan aan de slag. Er moet nog heel wat 

water door de zee “te beginnen met het 

overwinnen van containers bezwaren ook 

binnen de eigen gelederen”. Maar Ineke 

is vastberaden, zet door. Gezamenlijk met 

bestuur en andere vrijwilligers wordt de 

herinrichting van het Trefcentrum ter hand 

genomen. De bibliotheek komt er en in 

Inekes periode is het Trefcentrum ook daad-

werkelijk uitgegroeid tot de ontmoetingsplek 

voor de wijk. Bijna dagelijks is de ruimte in 

gebruik door groepjes mensen voor een 

vergadering, bijeenkomst of overleg en de 

bibliotheek is drie ochtenden per week open. 

Meer ruimte, meer groei.

Vanuit haar achtergrond als Pabodocent, leer-

kracht en schoolhoofd van Montessorischolen 

is haar adagium: Bestuurders moeten 

Gerard is al drie jaar algemeen bestuurslid. 

De werkgroep Verkeer en de speelpleintjes 

zitten in zijn takenpakket. Sinds twee jaar is 

Gerard vicevoorzitter. Ineke heeft intensief en 

constructief met Gerard samengewerkt, als 

maatjes vanuit dezelfde zienswijze en ideo-

logie. “Gerard is geduldiger dan ik zelf ben, 

diplomatieker ook. En doet het bestuurswerk 

met een aanstekelijke portie humor. Zowel 

met hem, als met alle andere bestuursleden 

heb ik altijd heel fijn kunnen samenwerken. 

Mocht de periode waarin ik voorzitter was 

een succes genoemd worden, dan is dat 

geheel en al het resultaat van gezamenlijke 

inspanning”, aldus Ineke. Gerard verblijft op 

dit moment voor zijn werk in Mali, daarom 

zal Ineke nog tot juli het voorzitterschap voor 

hem waarnemen.

Kitty Bos

“Mocht de periode 
waarin ik voorzitter  
was een succes 
genoemd worden,  
dan is dat geheel  
en al het resultaat 
van gezamenlijke 
inspanning”

Duinoordse Vrouwen 
Club op stap
Jaarlijks organiseren enkele vrijwilligers 

voor de Duinoordse Vrouwen Club meer-

dere culturele uitjes met een wisselende 

karakter. Het varieert van museumbezoek, 

stads- of parkwandeling tot muziek- of 

toneelvoorstelling. In januari opende 

het programma met een bezoek aan de 

tentoonstelling Femmes Fatales in het 

Gemeentemuseum, op 1 maart gevolgd 

door een rondleiding langs de beelden 

van Ossip Zadkine in museum Beelden aan 

Zee. In april hebben zelfs twee bezoeken 

plaatsgevonden. Op dinsdag 2 april heeft 

een groepje van twintig personen het 

voorrecht gehad om de privé kunstverza-

meling te bekijken van de familie Drake, 

bekend onder de naam Ekard Collectie. Op 

5 april hebben de Duinoordse Vrouwen een 

kijkje mogen nemen achter de coulissen 

van het Nationaal Toneel in de Koninklijke 

Schouwburg.

Er wordt altijd gezorgd voor professionele 

uitleg, toelichting of een rondleiding. De 

uitjes beginnen soms bij een van de orga-

nisatoren thuis met koffie en gebak, soms 

eindigt de bijeenkomst met een lunch, 

soms dineert de groep samen voorafgaand 

aan een toneelstuk. Hieronder vindt u het 

overzicht van de geplande bezoeken voor 

de rest van het jaar 2019.

Kitty Bos

Incidenteel ontstaan ook spontaan uitstapjes naar bijvoorbeeld de film of het 
theater. De organisatie kan ook een berichtje laten uitgaan naar de leden van 
de Duinoordse Vrouwen Club, als iemand iets wil bezoeken en het leuk vindt 
om met meerderen te gaan.

Vrijdag 24 mei museum Voorlinden, organisatie: Gerda Pronk 

Vrijdag  5 jul Wandeling Westbroekpark + Lunch bij Greens,  

   organisatie: Dineke Dezentje

Vrijdag  13 sep Begraafplaats Oud Eik en Duinen, organisatie: Marijke Pronk  

   en Jocelyne Simons

Vrijdag 19 okt Koninklijke Wachtkamer HS, organisatie: Gerda en Marijke Pronk

Vrijdag  22 nov Gezellig met elkaar ergens wat gaan eten,  

   organisatie: Jocelyne Simons
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Het moet wel nuttig zijn

“Het is in de wetenschap 
goed om nieuwsgierig 
te zijn, maar in mijn 
vakgebied gaat het 
er ook om praktisch 
toepasbare processen te 
ontwikkelen en dat kan 
op allerlei gebied” 

Loopbaan 

Jacob Moulijn is afgestudeerd in Amsterdam 

en daar in 1986 als hoogleraar benoemd. 

In 1990 wordt hij hoogleraar aan de TU in 

Delft en verhuist - op fietsafstand van de TU 

– naar Duinoord. Aan de technische univer-

siteit bouwt hij een nieuwe groep op – staf 

en studenten – en richt zich op chemische 

processen, met name de ontwikkeling 

van katalytische, meer milieuvriendelijke 

processen. Daarnaast geeft hij gastcolleges 

aan diverse universiteiten in het buitenland, 

schrijft vele boeken en honderden weten-

schappelijke artikelen. In 2000 wint hij de 

Simon Stevin Meesterschap prijs. 

Duurzaamheid

Na zijn emeritaat blijft hij zich met chemische 

processen bezighouden door middel van 

startups en adviseurschappen. We komen te 

spreken over duurzaamheid. Dat is ook het 

thema waardoor wij elkaar hebben ontmoet, 

namelijk op een lezing over duurzaamheid. 

De heer Moulijn is een groot voorstander 

van voorlichting en duurzame initiatieven, 

want het proces om te verduurzamen heeft 

tijd nodig. Bovendien is de kans van slagen 

Ditmaal zijn we te gast bij Prof. 
Dr. Jacob Moulijn die al bijna 
dertig jaar met zijn echtgenote 
Floor in het hart van Duinoord 
woont. De heer Moulijn is 
chemisch technoloog en houdt 
zich bezig met toepassingen van 
de chemie.

groter als de vraag van onderop komt. De wil 

van de consument kan de producent sturen, 

zoals dat bij elektrische auto’s het geval is. 

Het is daarom goed dat er afspraken zijn 

gemaakt tijdens de klimaatconferenties zoals 

tijdens Parijs 2015, want dat mobiliseert de 

mensen. Het is onzinnig te denken dat wij 

- als succesvolste zoogdier - met tienmiljard 

mensen op aarde kunnen leven zonder deze 

permanente schade toe te brengen, als we 

niet tijdig maatregelen nemen. 

Volgens Moulijn is het opvallend hoe snel de 

ontwikkelingen in dit opzicht gaan. Alles lijkt 

sneller te gaan dan aanvankelijk verwacht, 

behalve misschien met batterijen. Dat vraagt 

veel tijd en echt hele goede batterijen die 

op grote schaal zijn te gebruiken zijn de 

eerste tien jaar niet te verwachten. Op dit 

moment werkt kobalt in batterijen het beste. 

Maar kobalt heeft belangrijke nadelen. Het is 

namelijk schaars en giftig. Bovendien komt 

het uit politiek instabiele gebieden. We willen 

natuurlijk wel voorkomen dat de winning van 

kobalt in de productiegebieden meer milieu-

schade oplevert dan dat het bij ons oplost. Er 

zijn wel alternatieven, maar geen simpele. 

Duurzaamheid in de wijk

Op de vraag wat wij in de wijk kunnen 

doen om duurzaamheid te promoten, denkt 

hij niet dat we veel meer kunnen doen 

dat we nu al doen (voorlichting, energie-

coaches etc.). Het is mooi om te zien dat 

er steeds meer zonnepanelen, oplaadpalen 

etc. komen. Er ontstaat wel een probleem, 

omdat we onze zelfopgewekte elektriciteit 

nu nog kunnen terugleveren aan de energie-

leverancier tegen hetzelfde tarief als dat wij 

ervoor betalen, wanneer we het afnemen. 

En dat gaat op termijn veranderen. Dat zou 

opgelost kunnen worden door zelf waterstof 

te generen, of een elektrische auto als batterij 

te gebruiken, dan wel een aparte batterij aan 

te schaffen zodat we in de avonduren onze 

eigen opgewekte energie kunnen gebruiken. 

Helaas zal het nog wel een paar jaar duren 

voordat dit kostenefficiënt kan gebeuren. 

Hetzelfde geldt voor het draadloos opladen 

van de auto of het gebruiken van inwissel-

bare accu’s. 

Kunstliefhebber 

Behalve over waterstof, elektriciteit en duur-

zaamheid komen we te spreken over kunst. 

We zitten te praten naast een bijzondere 

creatie van Lichel van den Ende, die vooral 

bekend is van zijn ‘wearable art’. Bovendien 

blijkt de oudoom van de heer Moulijn de 

kunstschilder en lithograaf Simon Moulijn 

te zijn. Ook hij studeerde in Amsterdam en 

verhuisde naar Den Haag. Simon Moulijn 

is niet alleen actief lid geweest bij Pulchri 

Studio, maar ook een van de medeoprichters 

van de Haagse Kunstkring.

Michael Toorop

Wilt u reageren op een artikel in ‘t 

Lopend Vuurtje of een gebeurtenis 

in Duinoord? In de rubriek Beste 

redactie is daar plaats voor. Bijdragen 

van maximaal 250 woorden zijn 

welkom op redactie@duinoord-

denhaag.nl.

De redactie heeft het recht om 

zonder opgave van redenen bijdragen 

te weigeren, in te korten of redactio-

neel te corrigeren.

deadline 

kopij: 2
2 

mei

Hongerige meeuwen

De broedtijd komt eraan, de meeuwen 

trekken weer landinwaarts op zoek naar 

voedsel. Regelmatig zijn ze al gesignaleerd in 

Duinoord. Nu hebben gelukkig veel straten 

al ORAC’s, maar in straten zonder ORAC 

staan de vuilniszakken nog op straat. Deze 

zijn een gewilde prooi voor de meeuwen op 

zoek naar voedsel. Om te voorkomen dat 

de vuilniszakken kapot getrokken worden 

en het huisvuil op straat belandt, heeft de 

gemeente nieuwe vuilniszakken geïntro-

duceerd. Uit onderzoek is gebleken dat 

meeuwen een hekel hebben aan de kleur 

geel. De gemeente biedt dan ook gratis gele 

vuilniszakken aan. Deze vuilniszakken zijn 

op te halen bij o.a. het stadsdeelkantoor 

Scheveningen.

Bekeuringen

Sinds de digitalisering zijn intrede heeft 

gedaan bij de politie is er op het gebied 

van bekeuringen veel veranderd. De gele 

briefjes die je vroeger onder de ruitenwisser 

vond, als je je auto verkeerd had geparkeerd, 

zijn verleden tijd. Bekeuringen worden nog 

steeds gegeven, maar als burger zie je dat 

niet onmiddellijk. Dat u geen briefje meer 

onder de ruitenwisser vindt, hoeft niet te 

betekenen dat u geluk heeft gehad. De 

bekeuring kan u namelijk alsnog per post 

worden toegestuurd. 

Laad- en losplekken

Het komt regelmatig voor dat vrachtauto’s 

geen gebruik kunnen maken van de laad-  

en losplaatsen. Deze vrachtauto’s staan  

dan op straat waardoor er gevaarlijke en 

vervelende verkeerssituaties ontstaan.  

‘Laden en Lossen’ staat voor: “Het  

onmiddellijk in- en uitladen van goederen”. 

Dus, even uw auto parkeren om een bood-

schap te doen, is niet ‘Laden en Lossen’. 

Bij deze wil ik iedereen waarschuwen, die 

even gebruik maakt van de laad- en loszones 

in de Reinkenstraat. Wees u ervan bewust 

dat politie en het handhavingsteam regel-

matig bekeuringen uitschrijven aan auto’s die 

geparkeerd staat op de laad- en losplaatsen. 

Anje Veentjer

Wijkagent Anje Veentjer werkt aan bureau 

Scheveningen, Nieuwe Parklaan 250. Het 

bureau is bereikbaar via het algemene 

nummer 0900-8844 (lokaal tarief). U kunt 

de wijkagent mailen via  

wijkagent@duinoord-denhaag.nl.

Bel 112 als elke seconde telt, zoals bij een 

misdrijf of bij verdachte of levensbedrei-

gende situaties.

Van de wijkagent
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Ben jij handig met het web en
online content en wil jij

als vrijwilliger meer betekenen voor
onze wijk Duinoord?

Het bewonersoverleg zoekt
webredacteurs (vrijwilligerswerk)

meer informatie:
secretaris@duinoord-denhaag.nl

Webredacteur gezocht

Praktijk voor

Houding & Beweging

Joseph Ledelstraat 84 | 2518 KM Den Haag | 070 346 66 54 

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

Jo-Anne Scholtes | 2de Schuytstraat 50 | 070 3236901

www.cesar-denhaag.nl

Goed bewegen? Kom naar de Oefentherapeut! 

(ook zonder verwijzing) O.a bij klachten van: 

rug, bekken, nek/schouders, werkhouding, spanning, 

hoofdpijn, heup/knie ook kinderoefentherapie

Houding & Beweging
 070 346 66 54 

 070 3236901

Praktijk voor

hoofdpijn, 

Houding & Beweging

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

Jo-Anne Scholtes 

www.cesar-denhaag.nl

Goed 

(ook zonder verwijzing) 

rug, 

hoofdpijn, 

Joseph Ledelstraat 84 

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

Jo-Anne Scholtes 

•  Voor al uw stucwerk  
•  Reconstructie van ornamenten   
•  Restauratiewerk  

Voor stukadoorswerk in woningen ouder dan 2 jaar slechts 6% B.T.W. 
Lid van  NOA 

S.C.S. Sadhoe  

M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl  
www.majolienstuc.nl 

Advertentie voor Lopend Vuurtje - Duinoord 

Op zoek naar een representatieve
ruimte voor uw vergadering,

receptie, spreekuur,
jubileum of verjaardag?

Midden in het hart van Duinoord!
Al vanaf € 30 per dagdeel.

Informeer naar de mogelijkheden:
secretaris@duinoord-denhaag.nl

Onbezorgd buiten de deur

• Secretariaat

maandag 9.00 tot 12.00 uur

woensdag 9.00 tot 12.00 uur

• Buurtbibliotheek

maandag 9.30 tot 12.30 uur

woensdag 9.30 tot 12.30 uur

vrijdag 9.30 tot 12.30 uur

• Digitaal steunpunt

Op afspraak via het secretariaat

• Ouderenadviseur

tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 

telefonisch bereikbaar. 070-4162020

• Cultuur in Trefcentrum

Dinsdag 23 april Lezing architectuur door

historicus Marcel Teunissen 

Dinsdag 7 mei Lezing door historicus 

Marcel Nonhebel

• Duinoordse Vrouwen

vrijdag 24 mei Bezoek museum Voorlinden 

• Open Ateliers Duinoord e.o. 

zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019

Tussen 12.00 en 18.00 uur

• Open Tuinenroute Duinoord

zondag 30 juni 2019

• Deadline ‘t Lopend Vuurtje 218

woensdag 22 mei 2019

Het actuele overzicht
van de Agenda staat op

www.duinoord-denhaag.nl

Wat zou jij doen met €30.000,- voor Duinoord? 

Op 2 maart werden alle inwoners van 

Duinoord met één druk-op-de-knop € 30.000 

rijker. Een bedrag waarmee zij zelf hun eigen 

wijk mooier, socialer, veiliger en groener 

kunnen maken. Na het succes van de pilot 

wijkbudget Scheveningen-Dorp heeft het 

stadsdeel besloten om ook de overige 

wijken in Scheveningen de komende jaren 

een wijkbudget te geven. Bewoners weten 

immers zelf het beste hoe zij hun wijk 

prettiger en leuker kunnen maken. 

Duinoord bijt nu de spits af. 

In de maand maart heeft iedereen op 

www.duinoordbegroot.nl een plan kunnen 

indienen. Hierop is enthousiast gereageerd: 

in enkele weken tijd zijn tientallen plannen 

ingediend. Deze variëren van meer groen en 

ondersteuning voor de bijen, tot een jeu de 

boules baan op het Sweelinckplein. 

“Wil je meebeslissen? 
Kijk dan vanaf 13 mei op 
www.duinoordbegroot.nl”

Beste redactie
Galvanischool – Het college is aan zet
De Rechtbank Den Haag heeft in een 

tussenuitspraak een aantal bezwaren van 

omwonenden van de Galvanischool gegrond

verklaard. De rechtbank geeft het College 

van B&W de gelegenheid om de gebreken 

te herstellen. Het gaat onder meer om 

brandveiligheid, bezonning en goothoogtes.  

Het College is nu aan zet. Gaat de 

Veiligheidsregio de twee ernstig belemmerde 

vluchtroutes goedkeuren? Laat het College 

een zorgvuldige bezonningsstudie uitvoeren? 

Staat het College toe dat de goothoogte 

wordt overschreden? Het College heeft de 

goot- en nokhoogtes op speciaal verzoek van 

de school in het Bestemmingsplan Duinoord 

immers al hoger vastgesteld. Ook heeft het 

College al toegestaan dat het bouwvlak 

wordt overschreden met 50% terwijl dit 

10% mag zijn. Kijkt het College ook naar het 

negatieve advies van de Welstandscommissie 

over de noodzakelijke geluidsvoorzieningen 

rondom de verhoogde speeldekken? De 

enorme glaswanden die normaal gesproken 

langs snelwegen staan? Zonder die voorzie-

ningen mag er volgens de voorzieningen-

rechter niet op de dekken gespeeld worden 

en zijn ze dus onbruikbaar. Ook voor de 

buurtkinderen.

‘Een olifant kun je niet in een hondenhok 

stoppen. Ik begrijp niet dat een school dit wil 

en dat een gemeente dit plan met zoveel afwij-

kingen en gebreken heeft goedgekeurd‘, zeggen 

een stedenbouwkundige en de architect die 

omwonenden bijstaan met advies. ‘Kijk je 

naar de huidige (fi ets)parkeer- en welstands-

normen dan zou een vergunning nu helemaal 

ondenkbaar zijn’. Zelfs de architect die het 

bouwplan heeft ontworpen zegt keer op 

keer ‘dat het perceel eigenlijk te klein is’ en ‘dat 

alles op een postzegel moest’.

We hebben het College gevraagd om alles 

goed te overwegen en de vergunning voor 

dit bouwplan in te trekken. Ook hebben we 

de Gemeenteraad geïnformeerd en gevraagd 

ons te steunen. Zodat alle energie, tijd en 

geld ingezet kan worden voor een haalbaar 

en passend bouwplan. 

Wij hebben geen enkel probleem met de 

school, alleen met de uitbreiding en dit 

bouwplan. We doen er alles aan om onze 

buurt leefbaar te houden met een (brand)

veilige school die qua maatvoering past bij 

onze buurt met voldoende speelruimte voor 

leerlingen én buurtkinderen.

Rob Olgers en Agnes Gomis 

Mede namens ruim 150 buurtbewoners

Alle plannen met vijfentwintig positieve 

stemmen of meer worden door de gemeente 

en het Bewonersoverleg Duinoord gecheckt 

op haalbaarheid. Gekeken wordt of de 

plannen aan de spelregels voldoen en of 

ze kunnen worden uitgevoerd binnen het 

budget van € 30.000, het gemeentelijk beleid 

en de geldende wet- en regelgeving.

Vanaf 13 mei komen de haalbare plannen 

weer online. De bewoners van Duinoord 

verdelen in die ronde zelf het geld over 

de plannen en bepalen zo welke plannen 

het komende jaar worden uitgevoerd. De 

winnende plannen worden op 16 juni 

bekend gemaakt in de Reinkenstraat. Wil 

je meebeslissen? Kijk dan vanaf 13 mei op 

www.duinoordbegroot.nl 

De redactie 

Agenda
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Open Ateliers op  
zaterdag 15 en zondag 16 juni
Honderden bezoekers ontving Open Ateliers 

Duinoord en omgeving de afgelopen 

jaren. Open Ateliers streeft naar nog meer 

bekendheid voor de kunstenaars binnen 

de wijken Duinoord, Zeehelden-  en 

Regentessekwartier. 

Rond de veertig kunstenaars op  

vijfentwintig locaties openen hun deur en 

geven een inkijkje in hun dagelijkse praktijk. 

Tekenaars, etsers, schilders, beeldhouwers, 

fotografen, sieradenmakers, keramisten, 

textiel- en glaskunstenaars zien uit naar uw 

komst en geven u graag uitleg over het 

getoonde werk.  

Om uw voorkeur en uw route te bepalen 

kunt u vooraf de overzichtstentoonstelling bij 

Artgallery Koenders Makelaardij bezoeken. 

Kijk voor de namen van alle deelnemende 
kunstenaars en hun bijbehorende adressen 
op: www.openateliersduinoord.nl  
www.facebook.com/openateliersduinoord

Door haar centrale ligging in de wijk, op 

de hoek van de 2e Schuytstraat en de 

Reinkenstraat, is dit tevens een prima start-

punt voor uw wandeling of fietstocht langs 

de ateliers. De overzichtstentoonstelling is 

al vanaf vrijdag 7 juni te bezoeken en loopt 

door t/m woensdag 26 juni.

Wij wensen u veel kijkplezier, voeren  

indien nodig graag een verhelderende 

dialoog en bieden u de mogelijkheid  

om kunst rechtstreeks bij de kunstenaars  

te kopen. 

Op veler verzoek zullen de Ateliers dit jaar 

een uur langer open zijn, van 12.00 tot 

18.00 uur!  

Werkgroep Open Ateliers 

Bewegen bij de buren
Vlak bij Duinoord – aan de Laan van Poot – staat het op één na grootste 
squashcentrum van Nederland, squashcentrum Houtrust.

Meer informatie is te vinden  
op www.houtrust.nl/#squash

de sporters welkom bij binnenkomst, het 

kent de meesten bij naam en hanteert het  

motto: “Sporters moeten zich hier thuis 

voelen”

Zoals met zoveel sporten is squash een 

Engelse uitvinding. Over de precieze 

ontstaansgeschiedenis verschillen de 

meningen, maar het moet in ieder geval 

in 1865 zijn geweest. John Fentener van 

Vlissingen introduceerde de sport in 1934  

in Nederland. 

Intense work-out 

Squash heeft iets weg van tennis waarbij  

de spelers niet tegenover elkaar staan, 

maar aan dezelfde kant. De bal  

wordt via de muur gespeeld. Squash is  

een erg beweeglijke sport, een relatieve 

kleine ruimte volstaat om met zijn tweetjes 

of zelfs met zijn vieren een intense work-

out te hebben. Het squashveld is omringd 

door muren en de ingang is vaak een 

glaswand, waar je als speler met je rug 

naartoe staat. 

Het is een uitermate gezonde sport, omdat 

er bijzonder veel bewogen wordt, maar de 

kans op blessures is niet te verwaarlozen. 

Vaak worden deze veroorzaakt door  

onverhoedse bewegingen of door een 

aanvaring met de bal dan wel met het 

racket van de tegenstander.  

Squash is geschikt voor oud en jong, voor 

dames en heren. Je kunt het samen spelen 

voor de ontspanning, maar er worden 

ook toernooien en een heuse competitie 

gespeeld.  

Michael Toorop en Kitty Bos

Maar liefst 18 banen op twee verdiepingen 

maken het mogelijk om zeven dagen per 

week niet alleen squash, maar ook soccer-

squash te beoefenen. Dit is een razend 

populaire variant die sinds kort hier op  

twee banen te spelen is. 

Sport en ontspanning

Het squashcentrum is in 2016 verbouwd  

en biedt tal van mogelijkheden voor  

sport en ontspanning. Je kunt er  

zelfstandig aan fitness doen of onder 

begeleiding; er is een Turks bad; droge 

sauna’s; een schoonheidsspecialiste en je 

kunt er goed eten. Op de begane grond is 

naast de bar een bistro-achtig eetcafé. Op 

de eettafels staan kaarsjes en bloemen, er 

is een leestafel en in de hoek kun je luieren 

op Chesterfield stoelen. Het personeel heet 
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Voor meer informatie www.dehaagsedierentuin.nl of neem contact op met 
Jessica van Deursen, coördinator De Haagse Dierentuin: jessica@art-s-cool.nl

Art-S-Cool presenteert 
De Haagse Dierentuin

Leerlingen van de M.M. Boldingh 

Nutsschool uit Duindorp gaan samen 

met leerlingen van de Shri Vishnu 

school uit de Schilderswijk en het Korzo 

theater Den Haag in de maanden maart 

t/m mei 2019 aan de slag met een 

kunsteducatie-ontmoetingsproject.   

Onder leiding van kunstenaars van 

Art-S-Cool ontwikkelen zij fantasie dieren 

voor De Haagse Dierentuin. De Haagse 

AED – Stap Twee

Een viertal AED’s is inmiddels aangeschaft 

en afgeleverd. Het vinden van veilige 

locaties heeft nog wat voeten in de aarde, 

met name omdat deze 24/7 openbaar 

bereikbaar moeten zijn en een elektrische 

aansluiting nodig hebben om de AED te 

vrijwaren van temperatuurswisselingen. De 

apparaten vergen een min of meer constante 

temperatuur. 

Hulp van Praktijkschool de Poort

Praktijkschool De Poort in de 2e 

Sweelinckstraat, een middelbare school voor 

praktijkonderwijs, heeft zich bereid verklaard 

om de AED’s in een praktijk leerproject door 

enkele van hun leerlingen op te laten hangen, 

onder begeleiding van een docent. In het 

volgende nummer van ’t Lopend Vuurtje 

besteden we aandacht daaraan en maken 

we de locaties bekend. 

Gezocht: 

Wij zoeken nog een elektricien of handige 

klusser met verstand van elektra, die de 

aansluiting van de AED op het lichtnet kan 

verzorgen. Er is een duidelijke handleiding 

beschikbaar. Als u ons wilt helpen, kunt zich 

melden bij: redactie@duinoord-denhaag.nl 

Bekijk de you tube instructiefi lm

Lees de instructies van de Hartstichting

Download de EHBO-app

Over de AED 

Er zijn vele soorten AED’s. Sommige starten 

door op een ‘aan’-knop te drukken, andere 

starten door de deksel te openen. Na openen 

of aanzetten geeft de AED hardop een heldere 

en mondelinge instructie, die strikt moet 

worden opgevolgd. Iedereen in Nederland 

mag een AED gebruiken. Maar het gebruik van 

een AED heeft geen waarde zonder reanimatie 

met borstcompressies en beademing. De BIZ 

Reinkenstraat heeft enthousiast gereageerd op 

het succes van de AED buurtactie in Duinoord. 

Geïnteresseerde winkeliers hebben een 

instructie avond ‘basale reanimatie’ gevolgd. Er 

is gewerkt met AED apparatuur en er is stevig 

geoefend met hartmassage door borstcom-

pressies en mond-op-mondbeademing.

Wees voorbereid:  

Er is een instructieve fi lm van het Rode Kruis 

“Hoe moet je reanimeren met een AED?” die 

u kunt bekijken op you tube. Er zijn heldere 

instructies van de Hartstichting: “Reanimeren 

in 6 stappen”

Er is een EHBO-app van het Rode Kruis die 

toont waar de dichtstbijzijnde AED hangt.

Alle huisartsenpraktijken hebben ook een AED.

Kitty Bos

Dierentuin staat symbool voor de stad Den 

Haag. De plattegrond van deze dierentuin 

heeft daarom ook de vorm van de stad 

Den Haag. Via dit project ontmoeten de 

leerlingen uit verschillende wijken elkaar. 

Ze krijgen een inkijkje in elkaars bele-

vingswereld en samenwerken leidt ook tot 

vriendschappen. 

De redactie

Omdat onze vaste restaurantrecensent en lekkerbek 
Marinella Berendes-Strootman ziek is, nemen Traysi en Kitty 
samen de honneurs waar. Wij besluiten om ‘Trek in Duinoord’ 
voor een keer om te zetten in ‘Eten bij de Buren’.

Eten bij de buren
Bacco Perbacco

Net buiten Duinoord, tegenover de halte van 

Randstad Rail 3, stappen we naar binnen bij 

Bacco Perbacco, een kleine intieme zaak op 

de hoek van de Van Speijkstraat. 

Mario de Benedictis is de kok en eigenaar 

van de zaak en Emanuela bedient. Een 

charmante tongval verraadt dat zij volbloed 

Italiaanse moet zijn. Acht jaar geleden kwam 

zij naar Nederland voor een jongeman. De 

liefde voor de jongen ging over, maar de 

liefde voor Den Haag groeit nog altijd. 

BaccoPerbacco heeft geen menukaart. Elke 

dag wordt vers ingekocht en een wisselend 

menu bereid. Emanuela vertelt aan je tafel 

waaruit je kunt kiezen. 

Wij besluiten op de Antipasti-mix van het 

huis en delen die samen. Op de schotel 

liggen o.a. vitello tonnato, Carpaccio, rucola 

& Parmezaan, Burrata, gegrilde groente 

en paddenstoelen. Wij zijn het erover eens, 

dat wij niet eerder zulke lekkere mozzarella 

en olijfolie proefden. Het spaghetti tussen-

gerecht is klaargemaakt met asperges en 

courgette. Zeer herkenbaar is een vleugje 

van de voor spekjes typerende reuk en 

smaak, omdat het vet van de uitgebakken 

spekjes erin is verwerkt. Ook het pasta 

gerecht delen wij samen. Wij kiezen als 

hoofdgerecht de zeeduivel in saffraan saus 

en de lamsschenkel in een rode Primitivo 

wijnsaus en wij ruilen halverwege onze 

borden. Als toetje volgt een klassieke 

tiramisu. Wij drinken een donkerrode 

Negroamara wijn. Alles past in elkaar, alle 

smaken bevallen ons. 

Bij Bacco Perbacco krijgt u traditioneel 

Italiaans eten, precies zoals u het in Italië zou 

krijgen. Hier geen kleine op uw bord gedra-

peerde druppeltjes en streepjes, die zoals in 

Herman Kochs ’Het Diner’ met een minuten 

durende uitleg worden aangewezen met de 

pink. Maar heerlijk herkenbare producten, 

waar de bijbehorende vorm en smaak in tact 

zijn gebleven. Bovendien valt de verhouding 

tussen prijs en kwaliteit naar beide kanten 

meer dan voordelig uit. 

Wij kunnen de Duinoorders een stap naar 

de overkant van harte aanbevelen. Eet 

vooraf thuis geen pinda’s of worstjes, want 

bij BaccoPerbacco zijn de schotels royaal 

gevuld. Wil je trek krijgen, kijk dan naar 

Mario’s fi lmpje op zijn website.

Kitty Bos

www.baccoperbacco.nl  
Van Speijkstraat 246
Telefoon: 070 3457175
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Het oog van de lezer
De Rijn, Martin Hendriksma
Een bijzonder verhaal, de schrijver noemt het een biografi e, over de 
geschiedenis van een rivier. Als lezer word je als het ware door de 
tijd heen bij de hand genomen in de richting van de moderne tijd.

Het boek De Rijn is verkrijgbaar in de buurtbibliotheek in het Trefcentrum

 in de Reinkenstraat, waar een uitstekende collectie boeken van goed niveau 

te vinden is. De bibliotheek is open op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.30 tot 12.30 uur. Het lidmaatschap en het huren van boeken is gratis. 

De leentijd is vier weken.

De Rijn in al haar facetten, vanaf de bron 

in Zwitserland naar de monding in de 

delta van Nederland.

In prachtige taal weergegeven verhalen, 

gelardeerd met mooie stukjes humor, 

over leuke en interessante uitstapjes in 

de velden, in gebouwen, op bruggen, 

in steden en dorpjes langs deze oude 

vaarweg door Europa en vrijwel alles 

aan de hand van persoonlijk getinte 

gebeurtenissen.

Ook verrassend originele gebeurtenissen, 

zoals iemand die probeerde vanaf de 

bron de hele rivier te zwemmen; of 

over plaatsen langs de etappes die zijn 

verdwenen of in haar geheel moesten 

verhuizen; over wijngaarden in bezit van 

kloosters, die later verdeeld werden in 

kleine veldjes wegens de hervorming; over 

beroepen die veranderden of verdwenen. 

De zwemtocht werd niet afgemaakt, het 

was in de stroming en drukte niet vol 

te houden; stadjes werden herbouwd; 

bruggen gebouwd; industrieën 

verschenen; recreatie kwam op. Kortom, 

de Rijn van honderden jaren geleden is niet 

meer de Rijn van nu.

Uiteraard waren er grote groepen mensen 

die van de rivier bestonden door veer-

ponten, een klein veerbootje, visserij, 

vrachtvaart, houtvlotten, handel en ook 

vermaak. De beschrijving van het vervoer 

van grote houtvlotten, waarop kleine 

hutjes stonden voor de vervoerders geeft

“Bromeis poging om 
de Rijn in haar geheel 
af te zwemmen - het 
was zijn offer aan de 
rivier. Een boetedoe-
ning voor alles wat 
we de rivier hadden 

aangedaan. Een 
biecht van twaalf-

honderddrieëndertig 
kilometer” 

de vervuiling verdween de zalm uit het 

water van de Rijn, maar tegenwoordig 

komt de zalm weer herhaaldelijk erin voor. 

Het verhaal begint met de zwemtocht 

en eindigt met de ontwikkeling van 

Rotterdam als wereldhaven door het 

graven van de Nieuwe Waterweg.

Ik raad, voor wie nog niet ervan heeft 

mogen genieten, het boek sterk aan om 

hierdoor deel te hebben aan uitbreiding 

van de kennis over de wortels van ons 

bestaan in die mooie delta van ons land.

Marcel Nonhebel 

geen beeld van de rivier zoals wij die

kennen, maar bewijst wel hoe belangrijk 

de rivier altijd is geweest voor alle landen 

aan deze levensader.

Ook de beschrijvingen van de kanalisering 

op hele stukken van de Rijn, die niet altijd 

goed heeft uitgepakt, geeft aardig weer 

hoe de veranderingen in denken over het 

wel en wee van een rivier in de loop van 

eeuwen ten gunste van de natuur heeft 

plaatsgevonden.

Zo’n verandering is bijvoorbeeld de lozing 

van gif uit de industrie vanaf de tijd van de 

Industriële revolutie en later de zuivering 

in de tweede helft van de 20e eeuw. Voor 

1950 bestonden hele gezinnen van de 

visvangst van zalm op de Rijn(Waal), door 

Naar school op een driemaster
Met School at Sea kun je als 
middelbare scholier de zee 
op, zonder dat je schoolwerk 
eronder hoeft te lijden. Tobias 
Eisenburger gaat mee op zo’n 
tocht. Dat is reuze spannend en 

Meer informatie over zijn komende reis heeft 

Tobias op zijn website gezet:

www.TobiasAtSea.com

Per e-mail is hij te bereiken op

TobiasAtSea@gmail.com

Informatie over het organiserende School at 

Sea vindt u op http://www.schoolatsea.com

orkaanseizoen aan de Atlantische oceaan 

over naar het Caraïbisch gebied. 

Daar zullen ze onder andere Dominica, 

Cuba en Panama bezoeken. In die havens 

blijft de Thalassa telkens twee weken liggen. 

De bemanning kan dus aan land gaan en 

het gebied verkennen. In een aantal andere 

havens blijven ze maar kort, alleen om water 

en proviand in te nemen.

Na de Caraïben varen ze via de Bermudas 

en de Azoren weer terug naar Nederland. 

In totaal zijn ze een half jaar onderweg en 

leggen ze zo’n 22.000 km af. “Spannend”, 

vindt Tobias, en hij verheugt zich er 

ontzettend op.

En school dan?

“Eigenlijk heb ik mijn schoolprogramma 

helemaal op deze tocht ingesteld”, meldt 

Tobias. Op dit moment zit hij op het 

Grotiuscollege en volgt daar Mavo-4. 

Straks gaat hij over naar Havo-4. Dan zit 

hij niet in het eindexamenjaar en kan dus 

met de reis mee.

Alle opvarenden zijn scholieren. Type school 

en klas doen er niet toe, maar ze mogen niet 

in de examenklas zitten. Het schoolwerk en 

de schoolboeken gaan mee, zodat Tobias 

gewoon zijn eigen schoolprogramma kan 

bijhouden. Bovendien zijn er zes docenten 

aan boord om de scholieren te begeleiden. 

Via de satelliettelefoon krijgt Tobias de 

toetsen van zijn eigen school toegezonden, 

zodat hij ze aan boord kan maken.

Aan boord geldt een vast rooster: twee 

dagen school, afgewisseld met twee dagen 

wachtlopen, dekdienst, zeilen, koken, 

onderhoudswerk enzovoorts.

De reis wordt verzorgd door School at Sea. 

Deze organisatie opereert vanuit Nederland 

en heeft takken in Canada en Duitsland.

Sponsors!

Voor deze tocht moet Tobias geld bij elkaar 

halen. Dat doet hij met sponsors. Zo is hij 

actief op Marktplaats: hij verkoopt spullen 

voor andere mensen; de helft van de 

opbrengst is voor hem, de andere helft voor 

de eigenaars van de spullen. 

Je kunt Tobias ook voor € 50 sponsoren. Dan 

krijg je elke maand een verslag van de tocht. 

Die verslagen verstuurt hij vanuit de havens 

waar de Thalassa binnenloopt. Per satelliet de 

verslagen versturen is namelijk nogal duur. 

En bovendien: alleen tijdens de Atlantische 

oversteek is hij langer dan een paar dagen uit 

het zicht van de wal. 

Het blijft overigens niet bij verhalen. Tobias 

heeft namelijk nog een hobby: koken. 

Daarom wil hij de reisverslagen voor zijn 

sponsors aanvullen met recepten van lokale 

gerechten die hij is tegengekomen. Die 

bijzondere recepten alleen al kunnen voor 

veel mensen een reden zijn om zich als 

sponsor aan te melden!

Pieter Duimelaar

hij vertelt er graag over.

Zijn hele zestienjarige leven gaat het hart 

van Tobias al uit naar water, strand, zeilen op 

zee (in open boten) en zeilkampen. Straks, 

in oktober, vertrekt hij voor een tijdje uit 

Duinoord. Dan scheept hij in op de Thalassa, 

een driemast barkentijn, en gaat hij een 

half jaar varen. Aan boord zijn een kapitein 

en twee vaste bemanningsleden; de eerste 

maand gaat er een kok mee en tijdens de 

oversteek van de Atlantische oceaan ook een 

arts. Voor de rest bestaat de bemanning uit 

vijfendertig middelbare scholieren, voor een 

fl ink deel uit het oosten van Nederland.

De tocht

Vanuit Nederland varen ze via de Canarische 

eilanden naar Kaapverdië. Net als de 

oude zeilende handelsvaart en de meeste 

hedendaagse zeiljachten pikken ze daar de 

passaatwinden op en zeilen ze achter het 

“Ik heb mijn 
schoolprogramma 
helemaal op deze 
reis ingesteld”
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Yvonne Keuls draagt voor Van krot naar hot
Op 5 maart vond in het Trefcentrum de derde 
culturele activiteit plaats, georganiseerd door de 
bibliotheek vrijwilligers.  

Rondom de tafel in het Trefcentrum in de Reinkenstraat hebben 

zich zo’n veertig belangstellenden verzameld om de lezing te 

volgen van Yvonne Keuls, de schrijfster die voor de meeste 

buurtbewoners niet nader geïntroduceerd hoeft te worden. 

De bibliotheekgroep heeft gezorgd voor koffi e, thee en 

toepasselijke spekkoek, want Indisch is onlosmakelijk aan 

Yvonne Keuls verbonden. 

Op het programma staat een voorleesavond, zeg maar gerust 

declamatie, misschien meer nog cabaret, aan de hand van het 

boek ‘Mevrouw mijn moeder’. De voordracht kent vele hilarische 

momenten, die de toehoorders op meerdere momenten een 

spontane lach ontlokken. De aantekeningen, markeringen en 

onderstrepingen in haar boek geven aan, dat het niet de eerste 

keer is dat Yvonne verhaalt over haar moeder, toch blijven 

spontaniteit en enthousiasme fris en oorspronkelijk. 

De levenslust van onze 87-jarige buurtgenoot lijkt geen grenzen 

te kennen. Na een korte pauze, waarin wijn, frisdrank en opnieuw 

toepasselijk de rendang en kroepoek op tafel komt, hervat Yvonne 

met eenzelfde geestdrift het verhaal van haar moeder. Yvonne 

verstaat de kunst om met een lichte, humoristische toets ook de 

verdrietige en trieste momenten te verzachten, die de Indische 

Nederlanders in de turbulente periode van halverwege de 

twintigste eeuw te verwerken kregen. 

Het was een mooie avond, die tot genoegen van het publiek langer 

duurde dan was gepland. Deze formule smaakt naar meer. 

Kitty Bos

Verwacht
Dinsdag 23 april. Laat u op meeslepen door Marcel Teunissen, 

architectuur historicus met een boeiende vertelling over de 

negentiende-eeuwse architectuur, die om 19.30 uur begint 

met een wandeling over het Sweelinckplein, gevolgd door 

een voordracht in het Trefcentrum tot ongeveer 21.15 uur. 

Marcel Teunissen heeft prachtige publicaties op zijn naam 

staan, zoals ‘100 jaar nieuwe Haagse school’ en ‘Schoone 

Eenheid’. 

Startpunt: Trefcentrum, Sweelinckplein 42, 19.30 uur

Dinsdag 7 mei. Lezing door historicus Marcel Nonhebel. 

Raadpensionaris Johan de Witt stelde met de Acte van 

Seclusie gemotiveerd en goed onderbouwd voor om nimmer 

meer een Oranje tot stadhouder te benoemen in het 

Gewest Holland. Nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren 

naar de intriges rondom het confl ict tussen Johan de Witt en 

de prinsgezinden en het gewest Holland n.a.v. de acte van 

Seclusie en het Eeuwig Edict.

Wilt u deelnemen aan toekomstige culturele activiteiten en hierover geïnformeerd worden? 
Geef dan uw emailadres op aan Christine Ruha, secretariaat@duinoord-denhaag.nl

Onder deze titel organiseerde Stadsherstel vorig jaar een wedstrijd 
met de vraag welk pand in Den Haag het meest in aanmerking 
kwam voor een fl inke opknapbeurt. De dubieuze eer viel te beurt 
aan het pand Groot Hertoginnelaan 30, waarin tot voor kort de 
Kroatische ambassade was gehuisvest. 

uitgewerkte chaletvormig dakkapel. Het 

pand is samen met de rechter helft op 

huisnummer 32 een gemeentelijk 

monument en beschermd stadsgezicht 

wegens haar architectuurhistorische waarde. 

Al bijna vijfentwintig jaar staat het pand 

er verwaarloosd bij. Buurt en gemeente 

hebben er alles aan gedaan om de eigenaren 

tot renovatie aan te zetten, maar voor de 

gemeente en de wijk zijn er helaas weinig 

mogelijkheden als het een ambassade 

betreft. 

Begin maart was het dan eindelijk zover. 

Tot grote opluchting van de buurt, en met 

name van de buren, kwam het pand voor 

€ 1.000.000 op de markt. De twintig kamers 

tellende villa heeft een vloeroppervlakte van 

bijna 500 m². De open dag op 12 maart 

trok grote drommen mensen en makelaar 

Peter van Straaten is als geboren en getogen 

Duinoorder opgetogen dat uitgerekend 

hij en zijn collega’s dit pand in de verkoop 

mogen brengen. Nu maar hopen dat de 

nieuwe eigenaar van deze villa het pand zijn 

oude glans en luister terug zal geven. 

Michael Toorop 

Vóór de Kroatische ambassade was de 

prachtige linker helft van deze kapitale, 

dubbele villa uit 1895 in gebruik als 

ambassade van Servië / Montenegro en 

daarvoor vele tientallen jaren als 

ambassade van Joegoslavië. 

Het huis is gebouwd in neorenaissancestijl 

en vertoont, in de overstekende dakpartijen 

met decoratief houtsnijwerk, tevens trekken 

van de chaletarchitectuur. Deze chalet-

architectuur werd in het laatste kwart van 

de negentiende eeuw populair en ontstond 

onder invloed van het toenemende toerisme 

naar landen als Zwitserland. 

De uit baksteen met gepleisterde banden 

en blokken opgetrokken dubbele villa heeft 

puntgevels met overstekende kappen, 

voorzien van de nodige versiering. Het huis 

bezit in het dak boven de erker een rijk 

Oproep
Vier AED’s liggen klaar om te worden opgehangen in Duinoord! 

Praktijkschool De Poort gaat ons helpen de AED’s op te hangen. 

Nu hebben we alleen nog een elektricien nodig. 

Bent u elektricien? 

 Of bent u handig en hebt u verstand van elektra?

 Wilt u ons helpen?

 Meldt u dan bij: redactie@duinoord-denhaag.nl 

DANK U WEL

Open Tuinen 
 in Duinoord
 Zondag 30 juni 2019
Zoals eerder in ‘t Lopend Vuurtje aangekondigd, organiseert de 

werkgroep Groen Duinoord op zondag 30 juni een Open Tuinen 

Wandeling langs door buurtbewoners opengestelde tuinen. Een 

aantal enthousiaste buurtbewoners heeft al toegezegd hun tuin 

op die dag open te stellen. Voor een gevarieerde wandeling door 

de hele buurt zoeken we nog enkele tuinen, bij voorkeur in de 

Archimedesstraat, de Galvanistraat en de Voltastraat. Wie meldt zich 

aan? Voorts zijn er nog enkele plaatsen open voor de wandeling. 

Vermeld bij deelname aan de wandeling a.u.b. het aantal personen. 

Zie ook www.duinoord-denhaag.nl

U kunt zich aanmelden voor openstelling van uw tuin en voor deelname aan de wandeling door een mail te 
sturen naar Veronica Hekking, mail@vhekking.nl of naar Olga van de Muyzenberg, hofmuys@gmail.com.
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Bootcamp on the Sweelinckplein 

Now that Spring has sprung and the Summer 

is within our sights, the Lopend Vuurtje has 

started a series of articles about how we can 

keep fit in Duinoord. We are making a good 

start with Paul Melessen who has come up 

with the idea of starting a bootcamp in our 

neighbourhood. 

A bootcamp is training session aimed at 

strengthening your muscles and it is done as 

a group with one instructor. The idea is not 

only to improve your strength and posture, 

but also your coordination. By working as a 

team, the sport is more intense than if you 

were to work out on your own, which makes 

this a much more efficient way of taking 

exercise. In principle, everyone can take part 

as you are left to find your own level and you 

participate only in the things you want to do. 

Paul loves sport, but his idea wasn’t just to 

introduce sport to the neighbourhood, his 

other aim was to get to know his fellow 

residents. So going out together as a team for 

a bite to eat or a drink when the sport is done 

is all part of the fun. 

To take part in the bootcamp you don’t have 

to have any specific level of fitness and you 

don’t need any fancy sports gear. A pair of 

good trainers would help and some people 

prefer to wear sports gloves for the exercises 

where you may get your hands dirty on the 

grass. The group, led by Cindy, meets every 

Monday evening between 19.00 and 20.00 

on the Sweelinckplein. All equipment is 

provided. 

It is an all-weather sport – nothing holds this 

team back. Since the group started last year 

in September, the bootcamp has only been 

cancelled once! Usually three to nine people 

take part, with a hard core of four die-hards. 

It would be great if more people joined in 

– the aim is to build the group up to fifteen 

to twenty members. There is no obligation 

to go every week and there is no age limit. 

Currently the participants are between 25 

and 60 years old. 

Paul loves to tell you about the different 

exercises they do. A lot of the exercises make 

you think hard about what you are doing. 

Research has shown that a combination of 

exercise and concentration is good for your 

brain. There’s a very good reason why some 

schools have introduced learning your times 

tables whilst skipping! 

Art-S-Cool presents The Hague’s Zoo

This year, in March, April and May, pupils 

from the M.M. Boldingh Nutsschool in 

Duindoord will be starting an art education 

meet-up project, together with pupils from 

the Shri Vishnu school in the Schilderswijk 

area and the Korzo Theater.   

With the help of artists from Art-S-Cool, 

they will design fantasy animals for The 

Hague’s Zoo. The Hague’s Zoo is a symbol 

of the city of The Hague, so the shape of 

the zoo, as shown on a map, is the shape of 

The Hague. This project encourages pupils 

from schools in different neighbourhoods 

to meet up with one another and to get 

to know each other better. They get to see 

how children from different areas live, resul-

ting in new, unexpected friendships.

Open Ateliers on Saturday 15th and 

Sunday 16th June.

Over the last few years, hundreds of people 

have visited the Open Ateliers in Duinoord 

and neighbouring areas. The idea behind 

Open Ateliers is to allow us to get to know 

the artists who are living in the Duinoord, 

Zeehelden and Regentesse neighbourhoods. 

At 25 different locations, spread across the 

area, some 40 artists open their doors to 

give us a little insight into what they do. 

Illustrators, sketchers, painters, sculptors, 

photographers, jewellery artists, potters and 

artists specialising in fabric and glass are 

all looking forward to welcoming you and 

telling you all about the work they will have 

on display.  

To help you choose which artists you would 

like to visit and to plan your route, you 

can first call in on the Koenders Art Gallery 

& Estate Agents on the corner of the 2e 

Schuytstraat with the Reinkenstraat. From 

Friday 7th June until Wednesday 26th June, 

they will have an overview of all that there 

is to see and it is the perfect place to start 

your tour.

Enjoy meeting the artists, looking at and 

talking about their work, and who knows, 

you may even want to buy something. 

This year the studios will be open for 

an extra hour: from 12.00 to 18.00 on 

Saturday 15th and Sunday 16th June!  

From Grotty to Hotty

This was the idea behind a competition 

organised last year by Stadsherstel – an 

organisation that encourages restora-

tion in our city. Which building in The 

Hague was the most in need of a really 

good makeover? The somewhat dubious 

honour fell to the property on the Groot 

Hertoginnelaan, at number 30, where the 

Croatian Embassy used to be.

The left wing of this huge double villa that 

was built in 1895 and was used by the 

BACCO PERBACCO - Fabulous 

Genuine Italian Food

to share the Antipasti mix and my 

goodness, what a treat: the best 

vitello tonnato I’ve had in a long time, 

carpaccio, rucola & Parmesan, Burrata, 

grilled vegetables and mushrooms. 

The mozzarella with olive oil is to die 

for – so soft and a real taste of Italy! 

We also wanted to share our pasta 

course, so the chef served it, already 

divided for us onto two plates – a 

lovely touch. It was spaghetti with a 

hint of bacon, served with asparagus 

tips and courgette. There were 2 fish 

dishes and 4 meat dishes to choose 

from so we tried the lamb shank in 

red wine sauce and the monkfish in 

www.baccoperbacco.nl 
Van Speijkstraat 246, Tel: 070 3457175

Venture just outside Duinoord, to the 

corner of the van Speijkstraat, and you 

will find this gem of an Italian restau-

rant - Bacco Perbacco. You may well 

have spotted it from tram 3.

Mario de Benedictis is the chef and 

owner and his business is perfected 

by Emanuela, the delightful Italian 

waitress who came to Holland eight 

years ago, fell in love with The Hague 

and now speaks beautiful Dutch with a 

charming Italian accent. 

At Bacco Perbacco there is no menu. 

Every day Mario buys fresh Italian 

produce and Emanuela tells you 

what the daily choice is. We decided 

Croatian Embassy, serving as the Embassy 

for Servia / Montenegro. Before that it 

was the Yugoslavian Embassy for several 

decades. 

The house is built in Neo-Renaissance style 

and has examples of decorative wood 

carvings along the edge of the roof, which 

gives it a chalet look. This style was very 

popular in the last part of the nineteenth 

century and was heavily influenced by 

the increasing tourism to countries like 

Switzerland. The building is a valued listed 

property thanks to its architectural history. 

But it has been standing there looking like a 

long-lost, neglected orphan for the last 25 

years. Local residents and the local council 

have done all they can to encourage the 

owners to renovate it but because of its 

Embassy status, very little could be done. 

At the beginning of March, all this changed 

and something is finally being done. To 

the great relief of the neighbourhood, the 

property came onto the market for the 

asking price of € 1,000,000. The villa has 

twenty rooms and a total floor space of 

almost 500 m². On the 12th March there 

was an Open Day when drones of people 

crossed the threshold to take a look at 

what could be done with this prospective 

jewel. Peter van Straaten, who was born 

and bred in Duinoord, is one of the lucky 

estate agents who is now hoping that a 

new owner can be found for this property. 

Someone who will bring this lovely villa 

back to its former glory.

Expat page by Traysi Smith 

saffron sauce. Beautiful flavours and 

generous portions, served with a fresh 

green salad and mini Roma tomatoes. 

We are treated to a classic, Italian, 

home-made tiramisu – delicious. The 

deep red Negroamara wine went 

down very well. The wine list is very 

impressive and there is something for 

all tastes. 

Bacco Perbacco serves traditional 

Italian food, just the way you get it in 

Italy. It is very reasonably priced in an 

intimate, friendly setting. This restau-

rant is highly recommended. Take a 

look at the film clip on Mario’s website 

and it will make your mouth water.  
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Bedankt, 
 Vaarwel en Welkom
Met pijn in het hart nemen wij afscheid van Eveline van den Broek, onze  
grafische vormgever en laten wij u kennis maken met haar collega en  
opvolger Mike van der Geest.

Een monumentale hal, een majestu-

euze trap, geflankeerd door zuilen met 

Acanthusbladeren en Teirlinck kapitelen 

vormen de entree van haar huis. Tot in 

de huiskamer zijn er statige restanten 

bewaard gebleven van de oorspronkelijke 

bouw van de Huishoudschool, later poli-

tiebureau op de Laan van Meerdervoort 

en de Archimedesstraat. Aan tafel spelen 

twee van de drie zonen een spelletje 

Mastermind, het jongere broertje is al naar 

bed. We zijn in het huis van Eveline van 

den Broek, die de grafische vormgeving 

verzorgde van zevenentwintig nummers 

van ’t Lopend Vuurtje. Eveline is opgeleid 

als stedenbouwkundige en sinds een jaar 

heeft zij een vaste baan bij de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. De combinatie 

“Dan voel je de historie, 
je bent een schakel in 
een lange keten”

van een vaste baan, het grafische werk en 

het gezin wordt teveel, er moet gekozen 

worden. ’t Lopend Vuurtje is de allerlaatste 

grafische vormgevingsklus die Eveline 

overdraagt. 

Het begin: Herinneringsroute 

Atlantikwall 

Aanvankelijk is Eveline als vrijwilliger in 

Duinoord betrokken bij de werkgroep 

Herinneringsroute Atlantikwall, die de 

geschiedenis en de naoorlogse wederop-

bouw in onze herinnering levend houdt 

met o.a. informatiepanelen op meerdere 

plekken in de wijk. Eind 2013 zoekt het 

Bewonersoverleg naar vervanging van 

de grafische vormgever van ’t Lopend 

Vuurtje. Tijdens haar werk als stedenbouw-

kundig ontwerper heeft Eveline geleerd 

om presentaties grafisch vorm te geven 

en zij springt in het gat. Het samenstellen 

en vormgeven van de tweehonderdste 

editie eind 2015 is een bijzondere klus. 

Toenmalig hoofdredacteur Gerbrand van 

Bootcamp op Sweelinckplein
Nu het voorjaar aangebroken en de zomer in aantocht is, start ‘t Lopend Vuurtje een  
artikelenreeks over bewegen in Duinoord. We beginnen met Paul Melessen die vorig jaar  
het plan opvatte om een bootcamp te beginnen in onze wijk. 
 

Hoe en waar?

De bootcamp stelt geen specifieke eisen aan 

je conditie of kleding. Het dragen van sport-

schoenen is uiteraard aanbevolen en voor 

diegene, die liever niet met blote handen 

in het gras van het Sweelinckplein steunt 

of staat: “Denk aan sporthandschoenen!” 

Op de maandagavonden is de groep te 

vinden tussen 19.00 uur en 20.00 uur op 

het Sweelinckplein. De diverse attributen 

worden vanuit het Trefcentrum en/of vanuit 

de woning van Paul meegenomen.  

Weer en wind houdt onze sportieve buurt-

bewoners niet tegen, want sinds eind 

september ging de bootcamp slechts 

eenmaal niet door. Het aantal deelnemers ligt 

meestal tussen de drie en negen. De vaste 

kern is thans vier personen. Het zou fijn zijn 

als zo’n vaste groep uitgroeit tot vijftien à 

twintig mensen, zodat er per keer zo’n twaalf 

sporters meedoen. Het is allemaal geheel 

vrijblijvend, dus kun je een keer niet, dan is 

dat geen enkel probleem. Er is geen leeftijds-

grens, maar momenteel doen er mensen mee 

van tussen de vijfentwintig en zestig jaar. 

Paul kan gepassioneerd vertellen over de 

verschillende oefeningen. Veel van deze 

oefeningen dwingen je namelijk om ook 

na te denken bij wat je doet. Onderzoek 

toont aan dat de combinatie van bewegen 

en nadenken goed is voor je hersenen. Niet 

voor niets laten sommige lagere scholen hun 

leerlingen de rekentafels opzeggen terwijl ze 

staan te springen. 

Paul wil nu ook nog een hardloopgroep 

starten om eenmaal per week door onze wijk 

hard te lopen. Door zijn enthousiaste  

en sportieve initiatieven is Paul inmiddels 

voorzitter van de werkgroep Sport. Hierdoor 

staat sport nu nog nadrukkelijker op de 

agenda van het Bewonersoverleg Duinoord. 

Michael Toorop 

Bootcamp? 

Een bootcamp is een spierversterkende 

trainingsmethode uitgevoerd in teamverband 

onder begeleiding van een instructeur, in ons 

geval Cindy. Het doel is niet alleen om de 

kracht en uithouding te verbeteren, maar ook 

om het coördinatievermogen te verhogen. 

Door het teamverband sporten de  

deelnemers intenser dan ze individueel 

zouden doen, zodat de efficiëntie van de 

training verhoogt. Eigenlijk kan iedereen 

meedoen omdat de bootcamp de ruimte 

laat om op je eigen niveau te participeren. 

Behalve dat Paul graag sport, heeft hij ook 

een tweede doel met zijn idee, namelijk om 

elkaar in de wijk beter te leren kennen. Dus 

gezellig een hapje eten achteraf hoort er 

soms ook bij. 

Heb je belangstelling om hard te lopen, 

heb je ook sportieve ideeën of wil je 

meedoen met de bootcamp? Meld je dan 

bij Paul op paul.melessen@outlook.com

der Ban spreidt een greep uit tweehon-

derd edities uit over tafel. “Dan voel je de 

historie, je bent een schakel in een lange 

keten”, aldus Eveline. 

Mike neemt het over

Evelines werk wordt overgenomen 

door Mike van der Geest, net als 

Eveline oorspronkelijk opgeleid als 

Stedenbouwkundige in Delft. Hij en 

Eveline kennen elkaar sinds hun studie. 

Mike heeft zo’n twintig jaar als steden-

bouwkundig tekenaar gewerkt bij o.a. de 

Gemeenten Den Haag, Haarlemmermeer 

en Leiden. Vervolgens is Mike weer in de 

schoolbanken gegaan om de opleidingen 

DTP-professional, Typografie & Lay-out 

te volgen. Op dit moment specialiseert 

hij zich verder in het vak van de grafische 

vormgeving aan de Gmi-designschool in 

Amsterdam.

Mike is een liefhebber van cultuur. Toen hij 

in Den Haag woonde, werd hij vriend van 

het Nederlands Dans Theater en hij volgt 

het gezelschap nog altijd. Tegenwoordig 

woont Mike in Amsterdam, daar gaat hij 

graag naar het Concertgebouw, de Stopera 

en het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Om het 

jaar gaat de vakantie naar Suriname, waar 

Mikes partner vandaan komt. Samen 

hebben zij een klein sloepje waar ze ’s 

zomers mee door de grachten varen.

We zullen Eveline nog wel een poosje 

missen, maar de redactie heeft vertrouwen 

in de toekomst en in de samenwerking met  

Mike van der Geest.

Kitty Bos
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En wist u ook dat ...

... foliumzuur in de natuur vooral voorkomt in groene groenten?

... foliumzuur in veel landen wordt toegevoegd aan voedsel?

...   foliumzuur de vitamine B12-functie tijdelijk kan overnemen?

...  foliumzuur de kans op neuralebuisdefecten (NBD, open ruggetje) 
verkleint?

...   12 tot 23% van de mensen in Europa foliumzuur niet goed kunnen 
omzetten?

...  de Gezondheidsraad adviseert om vanaf vier weken voor de zwanger-
schap per dag 400 ug foliumzuur te nemen in de vorm van een 
supplement?

...  ‘5-Methyltetrahydrofolaat’ de actieve vorm is van 
folium zuur en verkrijgbaar in bepaalde  
supplementen?

Wist u dat 
er in een aardbei 20 keer  
zoveel foliumzuur zit dan in een appel?

Meer 
advies over
 foliumzuur?

Welkom!
Prins Hendrikplein 3 
Tel: 070-2054920
E-mail: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

ma-vrij: 08.00 tot 17.30 uur  |  zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur
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Goed geïnformeerd en 
gedegen voorbereid.

In ons gratis boekje 
“Een nieuwe start...” leest u snel 

en eenvoudig de belangrijkste 
ins en outs over scheiden. 
Vol met tips en praktische 

informatie. In heldere, 
duidelijke taal.

Wilt u het boekje ook kosteloos 
ontvangen? Bel direct met de 
Scheidingsplanner Den Haag 

voor uw exemplaar.

scheidingsplanner.nl

Wij maken uw nieuwe fi nanciële 
toekomst transparant, inzichtelijk en 
kijken samen met u vooruit zodat u 
na uw scheiding een nieuwe start 
kunt maken.

Kantoor Den Haag    T  070 - 360 70 00
Beeklaan 389-A    2562 AZ  Den Haag

Kipp woningrenovatie is een aan-
nemersbedrijf dat verbouwingen en 
restauraties verricht met passie voor 
ambacht, vormgeving en binnenhuis-
architectuur.

Met meer dan 10 jaar werkervaring heeft 
Kipp woningrenovaties een
groot netwerk van vaklieden, binnen-
huisarchitecten en meubelmakers.
Dit maakt het mogelijk om zowel kleine 
werkzaamheden als grote projecten uit 
te voeren.

Kijk op www.kipp.nl voor inspiratie en 
informatie,of bel:  
   070 310 74 64  
   06 52 45 80 88.

Lid van FNV ZBo
Lid keurmerk 
kwaliteitsvakman

Oproep bibliotheek

De bibliotheek zou graag op zaterdagmorgen de deuren open-

zetten om ook Duinoorders met een baan de gelegenheid te 

geven om boeken te komen lenen bij onze bibliotheek. Wij zijn 

daarom op zoek naar vrijwilligers die op zaterdagochtend de 

bibliotheek willen bemannen. Graag melden bij: 

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Jaarvergadering en
 nieuwe gezichten
De jaarvergadering van het 

Bewonersoverleg op woensdagavond 27 

maart verloopt strak georganiseerd en 

binnen de tijd. Naast zakelijke  

aangelegenheden als jaarverslag,  

jaarrekening, begroting en nieuwe  

plannen voor 2019, neemt de vergadering 

afscheid van Eveline van den Broek, de 

grafische vormgever van ’t Lopend Vuurtje, 

met bloemen en met prijzende woorden 

van voorzitter Ineke Roorda. Bloemen zijn 

er ook voor Gerda Pronk, die haar  

secretarisfunctie inwisselt voor de post 

bestuurslid algemeen. Gerda gaat zich 

richten op de organisatie van activiteiten  

in het Trefcentrum. 

Ineke zelf zal de voorzittershamer 

ruilen voor het secretarisschap van het 

Bewonersoverleg. Haar opvolger wordt het 

huidige bestuurslid Gerard Lucius. Ineke zal 

tot juli de zaken voor Gerard waarnemen, 

vanwege zijn verblijf in het buitenland.

De eer om de feestelijk zilver glimmende 

wisseltrofee in ontvangst te nemen, valt 

dit jaar te beurt aan de voltallige redactie 

van ’t Lopend Vuurtje. Op de foto poseren 

Eveline en Kitty met trofee en bloemen. 

De avond wordt met een vrolijke noot 

afgesloten door het duo 2vliegen. Hilde 

ter Laak en Greetje Jansen delen hun tas 

vol levenservaring met behulp van liedjes, 

gedichtjes en vertellingen. Het bestuur 

biedt de aanwezigen een drankje aan om 

de avond af te ronden en om met elkaar 

na te praten.

Kitty Bos



Andere zorg nodig, toch samen wonen 
Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen voor echtparen en stellen 
Onlangs zijn er in Huize Eykenburg tien 2-kamerappartementen 
opgeleverd, specifiek voor echtparen of stellen.
•  Eigen huiskamer, slaapkamer, badkamer en keuken
•  Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
•  Gemeenschappelijke huiskamer met andere appartementbewoners
•  U houdt de regie in eigen handen
•  Vele mogelijkheden zoals maaltijden in eigen appartement of 

gezamenlijke huiskamer, afspraken over zorgmomenten, plaatsen 
eigen wasmachine.

Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt 
hiermee te kunnen voorzien in de wens van vele echtparen of stellen 
om samen de oude dag door te brengen.

Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking 
komt? Bel gerust naar 070-7507000 en vraag naar Chama Bishesar 
of Leonie de Roo. 

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nl
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