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Hoe heerlijk, de zomer is daar. De vakantie staat voor de deur en de tuinen staan in volle  

bloei. Zo ook de boomspiegels in de Valeriusstraat, waarmee zelfs een Gulden Klinker  

werd gewonnen. Daar past ook het schitterend beschilderde elektriciteitshuisje op het  

Sweelinckplein bij. Wat ooit een grijs blok was, is nu een mooie trompe-l’oeil met pilaren. 

Verder in dit nummer aandacht voor Dé Dierenboetiek die al 25 jaar bestaat, het Groot Hart 

Festival en ook voor het pand aan de Groot Hertoginnelaan, waar voorheen rouwcentrum 

Sorghvliet was gevestigd. En er komt een nieuw speeltuig in de kinderspeelplaats achter  

het Haganum.

Ook kunt u uw kennis over onze mooie wijk testen met quizvragen van Ad van Gaalen. Lees 

alles over ‘Het brilletje van Tsjechov’ en geniet mee met ‘t Culturele Vuurtje. En zo is er nog 

veel meer te lezen in dit zomernummer. 

Tot slot nog uw aandacht voor de verhuurmogelijkheden van ons Trefcentrum. Startend  

ZZP’er of een groot verjaardagsfeest of familiedag gepland? Huur het trefcentrum, u zult 

verbaasd zijn hoe aantrekkelijk de tarieven zijn. Lekker buiten de deur en toch thuis. En u  

helpt er de wijkvereniging mee.  

Wij wensen u nog veel  leesplezier en natuurlijk een onvergetelijke en zonnige vakantie.  

Iedereen bedankt voor de mooie bijdragen en het bezorgen van ‘t Lopend Vuurtje.  

Tot na de zomer. 
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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

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 Graffiti
meldpuntgraffiti@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,  
Veronica Hekking, Olga van der Muyzenberg,  
De ondernemers van de Reinkenstraat,  
Mendy van Veen
Omslag: Stedinhuisje, Loek Bos
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. nr. 219 / 21 aug en 220 / 13 nov.

Colofon Nuttige informatieBewonersoverleg Duinoord

@boDuinoord

boDuinoord

duinoord

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: Dorothee van der Donk,  
Bart Draese, Gerda Pronk
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.
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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 redactioneel te corrigeren.

deadline 

kopij:  

21 aug

25 jaar Dé Dierenboetiek
“Goedemiddag, wauw......dat is gaaf geworden!” roepen meerdere binnenlopende  
klanten gedurende het half uurtje dat ik spreek met Benita van Wegen, eigenares  
van Dé Dierenboetiek in de Reinkenstraat. En ja, de renovatie heeft de winkel  
ruimer en vrolijker gemaakt.

Op woensdag 1 mei verricht Sjaak Bral de 

feestelijke heropening met grappen over 

dierenactivisten, vleeseters, veganisten en 

‘poopsacks’. Alles op de joviale, spottende 

manier die wij van hem kennen. 

25 jaar in de Reinkenstraat

Dé Dierenboetiek viert haar  

vijfentwintigjarig bestaan in de 

Reinkenstraat. Er is bewust gekozen voor 

een grootse, feestelijke heropening van de 

zaak als tegenwicht voor alle berichten in 

de media over zwaar weer in het midden- 

en kleinbedrijf. “De Cool Cat winkels die 

verdwijnen, Intertoys dat het niet meer 

redt, zelfs V&D bestaat niet meer”, aldus 

Benita.

Benita kent al haar klanten, de meesten 

ook bij naam. “De klant is koning is 

misschien ouderwets en truttig, maar 

ik wil mijn klanten een warm welkom 

bieden”.  

Voor de inrichting heeft zij inspiratie 

gezocht bij winkels uit de vijftiger jaren.  

De colovinyl tegels die op de foto’s van 

toen staan, hebben haar keuze bepaald 

voor een zwart/wit geblokte vloer, een 

mooie brede toonbank en een op maat 

gemaakte apothekerskast. 

Specialiteit, advies en service

“De Reinkenstraat biedt volop kansen 

voor middenstanders met gespecialiseerde 

producten, die verstand hebben van zaken 

en voorlichting geven aan hun klanten. 

Dertien in een dozijn artikelen kopen de 

mensen wel op het internet, maar voor  

de aanschaf van mooie,  

kwaliteitsproducten wil men toch het  

liefst goed advies en echte service”,  

aldus Benita.  

“Er zou bijvoorbeeld plek zijn voor een 

mooie lingeriezaak, een gespecialiseerde  

parfumeriezaak, een Van Bommel  

schoenenwinkel en natuurlijk Dé 

Dierenboetiek.... daar hebben we hier  

in de buurt het publiek voor”.

Kitty Bos



5

Stuur uw antwoord aan: kittybos@planet.nl of aan  

Traysi@traysitranslations.nl. Onder de goede beantwoorders worden vijf 

boekjes verloot uit de bovenvermelde serie. Behoort u niet tot de winnaars of 

doet u niet mee? De boekjes zijn ook te koop bij Primera in de Reinkenstraat.

Met als aanleiding de discussies in 2006 

rondom de Geschiedenis Canon voor het 

onderwijs ontstaat bij Ad en zijn vrouw Ineke 

Mahieu, kinderboekenschrijfster en beeldend 

kunstenaar, spontaan de ingeving om een 

Haagse Canon te maken. Snel van start, 

want de ambitie is om De Haagse Canon 

voor Sinterklaas in de winkel te hebben. 

Die ambitie wordt gehaald en het boekje is 

een enorm succes. Binnen enkele jaren zien 

drie boekjes van het echtpaar Van Gaalen & 

Mahieu het licht. 

 � De Haagse Canon, 50 geschiedenisverhalen 

die iedere Hagenaar moet kennen

 � De Haagse Plekken, 100 plaatsen waar 

iedere Hagenaar geweest moet zijn

 � Het Haags Geheugen, 75 dingen die geen 

Hagenaar mag vergeten

Tijdens de koffie bij Michel in de 

Reinkenstraat stelt Ad ons enkele vragen over 

Duinoord, waarop wij het antwoord schuldig 

moeten blijven. Dan wordt het idee geboren 

voor een kleine prijsvraag voor u, bewoner 

van Duinoord en lezer van ‘t Lopend Vuurtje.  

Dit zijn de vragen en de meerkeuze 

antwoorden. 

1. Het lijkt vreemd dat er een straat 

met een trambaan dwars door het 

fraaie Sweelinckplein loopt. Toch is 

de verklaring simpel.

a. Het zuidelijk deel langs de Koningin 

Emmakade is het eerst gebouwd. Pas 

later besloot men een min of meer 

symmetrisch deel bij te bouwen.

b. Er liep eerst een kanaal waar nu de  

trambaan is. Via dat kanaal werd  

zand aan- en afgevoerd naar de  

bouwterreinen van Duinoord en  

het Statenkwartier.

c. Het Sweelinckplein was eerst een min 

of meer gesloten ovaal. In 1912 werd 

in verband met het toenemend verkeer 

een doorbraak gerealiseerd.

2. De wijk Duinoord is voornamelijk 

gebouwd door projectontwikke-

laar Adriaan Goekoop. Ook diens 

vrouw, freule Cecile de Jong van 

Beek en Donk, werd in haar eigen 

tijd beroemd. Waarmee?

a. Ze richtte de Eerste Haagsche 

Huishoudschool op.

b. Ze schreef zeer spraakmakende  

feministische romans.

c. Ze was de grondlegster van de 

Vereniging Tegen Vivisectie.

3. Lijn 11 loopt vlak langs de wijk 

Duinoord naar Scheveningen. Het 

tracé is er nogal breed voor een 

trambaan. Hoe komt dat?

a. Oorspronkelijk lag hier de aloude 

doorgaande rijweg van Delft naar 

Scheveningen.

b. HTM-tram 11 vervoerde met speciale 

wagens goederen die bestemd waren 

voor de Scheveningse Norfolkhaven.

c. De brede strook was eigendom van  

een grondbezitter, die het aan de  

spoorwegen had verpacht, en de  

strook niet wilde afstaan ten behoeve 

van de stadsuitbreiding.

4. Toen Duinoord werd gebouwd wilde 

men graag dat het een fraaie wijk 

zou worden, met de kwaliteits-

architectuur waarvan we heden  

nog profiteren. Hoe deed men dat?

a. Een schoonheidscommissie stelde strikte 

regels op voor het aanzien van de gevels.

b. Alleen architecten die elders al mooie 

gebouwen hadden gemaakt mochten 

meedoen.

c. Men schreef een prijsvraag uit met forse 

prijzen van tussen de ƒ. 2000 en ƒ. 500.

5. In 1951 deed de recherche 

een inval in een café aan de 

Reinkenstraat. Wat speelde er?

a. Er werd illegale prostitutie bedreven.

b. Huisvrouwen uit de buurt hadden bij  

de politie geklaagd dat hun mannen  

hun weekloon in het café vergokten.

c. Er werd illegaal gestookte drank 

verkocht.

Kitty Bos en Traysi Smith

Ken Uw wijk en win een boekje
Met de 65 jaar die wij samen in onze wijk wonen, verkeren wij in de veronderstelling dat Duinoord  
weinig geheimen voor ons heeft. Maar wanneer Ad van Gaalen vertelt over Den Haag en over  
Duinoord, moeten wij in hem onze meerdere erkennen.
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Getransformeerd
Het sombere karakter van het grijze, bakstenen transformatorhuisje op de hoek van het 
Sweelinckplein en de Banstraat was de Groencommissie van de Vrienden van het Sweelinckplein  
al tijden een doorn in het oog.   

 

“The real art is  
making money  
out of art” 

Trompe-l’oeil

Voorstellen om tot een aantrekkelijker 

aanzicht van het huisje te komen, kregen 

geen groen licht van netbeheerder Stedin. 

Deniece van der Burg, beleidsmedewerker 

van Stadsdeelkantoor Scheveningen, 

kon de zaak vlot trekken toen de 

Groencommissie bij haar kwam om zoals 

zovele transformatorhuisjes ook deze te 

beschilderen. Jille van der Veen krijgt de 

opdracht om in de monumentale omge-

ving van het Sweelinckplein iets bijzonders 

ervan te maken. De Gemeente Den Haag, 

maar ook Fonds 1818 nemen de finan-

ciering voor hun rekening en halverwege 

april gaat Jille aan de slag. Anders dan de 

vaak bonte beschilderingen van veel  

transformatorhuisjes in Den  Haag,  

kiest Jille met zijn ontwerp voor een 

landschappelijk idyllisch tafereel, waarbij 

het transformatorhuisje als in trompe-l‘oeil 

opgaat binnen het omliggende groen van 

bomen en struiken van het Sweelinckplein. 

De buurtbewoners reageren bijzonder 

enthousiast over de metamorfose die het 

transformatorhuisje onder de handen 

van Jille en zijn vrouw Helen ondergaat. 

Passerende fietsers stappen af om een  

foto te maken. 

Van vele markten thuis

Jille van der Veen is veelzijdig. Naast 

uitvoerend kunstenaar is Jille actief lid van 

kunstenaarsvereniging Pulchri Studio. ‘De 

Haagse Bob Ross’ is ook docent aan  

Atelier Sint Lucas in Den Haag en geeft 

workshops wandschilderen aan de 

Klassieke Academie in Groningen.  

Jille kent een ontelbaar aantal liedjes uit 

het Country en Western repertoire. Enkele 

jaren geleden leerde hij zichzelf ukelele 

spelen en deze Drents/Haagse Bard grijpt – 

waar hij kan – de kans om met zijn sonore 

stemgeluid het publiek te vermaken en aan 

het zingen te krijgen. In 2006 wordt Jille 

de tweede ‘Nachburragemeistâh van De 

Haag’ en blijft dit tot 2010.

Feestelijke onthulling

Op 10 mei verricht Deniece van der Burg de 

officiële onthulling, waarna de aanwezige 

buurtbewoners feestelijk proosten op 

het nieuwe kunstwerk, dat de stoutste 

verwachtingen heeft overtroffen. 

 Kitty Bos
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De appel is waarschijnlijk de bekendste vrucht. 

Het woord appel betekent ook vrucht.

Sinds de oudheid is hij gecultiveerd en tegen-

woordig bestaan er ontelbaar veel soorten van.

Minder bekend is de appel als sierboom. De 

sierappel brengt meestal geen eetbare  

vruchten voort, maar is veel in onze plant-

soenen aangeplant.

In Engeland wordt hij ook wel als weg-

beplanting gebruikt. Een bekende soort daar 

is de ‘Streetparade’, die zich daarvoor uitste-

kend leent en die wij in Nederland ‘Besappel’ 

noemen. Leuke soorten zijn ook in Duinoord te 

vinden, zoals deze in het Stadhoudersplantsoen. 

Zij vallen ook op door de wonderlijke groei. 

Langs de Koningin Emmakade en de Waldeck  

Pyrmontkade zijn ze te zien. In het voorjaar 

bloeien ze prachtig zoals de foto weergeeft.

Niet alleen als vrucht, maar dus ook als  

sierboom is de appel van groot belang. 

Jaap van Loenen, 

Werkgroep Groen Duinoord

Sierappels op het  
Stadhoudersplantsoen

Save the date
Zaterdagavond 7 september 2019 is  

alweer de dertiende editie van het  

Sunny Court Festival gepland.

Gewoontegetrouw start het festival met 

een klassiek gedeelte, dit keer met sopraan 

Wendy Roobol.

Na de pauze volgt het jazz gedeelte, dit  

keer met Simone Pormes en haar band.  

Beleef dit feeërieke muziekfeest mee. Het  

park is open vanaf 19:30 uur. Het eerste 

concert begint om 20:00 uur. De toegang  

is gratis. Vergeet niet je eigen stoel mee  

te nemen.
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• 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

• Bewonersbijeenkomst

woensdag 19 jun 2019  20:00 uur Trefcentrum

woensdag 18 sep 2019 20:00 uur Trefcentrum

• Duinoordse Vrouwen

vrijdag 5 jul 2019

Wandeling Westbroekpark en lunch bij Greens 

• Deadline ‘t Lopend Vuurtje 219

woensdag 21 aug 2019

 

Het actuele overzicht
van de Agenda staat op

www.duinoord-denhaag.nl

Agenda

Goed bewegen?

Kom naar de oefentherapeut!

(ook zonder verwijzing)

Praktijk voor Houding & Beweging

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

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

O.a. bij klachten van: rug, bekken, heup/knie, nek/schouders, 

werkhouding, spanning, hoofdpijn, oefentherapie voor kinderen; 

ParkinsonNet; lessen fit door goed bewegen

•  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 
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Agenda

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

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

Goed bewegen?

Kom naar de oefentherapeut!

(ook zonder verwijzing)
(ook zonder verwijzing)
(ook zonder verwijzing)

Praktijk voor Houding & Beweging

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

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

O.a. bij klachten van: rug, bekken, heup/knie, nek/schouders,

werkhouding, spanning, hoofdpijn, oefentherapie voor kinderen;

ParkinsonNet; lessen fit door goed bewegen

Kom naar de oefentherapeut!

 070 346 66 54 

nek/schouders,

oefentherapie voor kinderen;

•  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 
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• 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

• Bewonersbijeenkomst

woensdag 19 jun 2019  20:00 uur Trefcentrum

woensdag 18 sep 2019 20:00 uur Trefcentrum

• Duinoordse Vrouwen

vrijdag 5 jul 2019

Wandeling Westbroekpark en lunch bij Greens 

• Deadline ‘t Lopend Vuurtje 219

woensdag 21 aug 2019

Het actuele overzicht
van de Agenda staat op

www.duinoord-denhaag.nl

Agenda

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

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

Goed bewegen?

Kom naar de oefentherapeut!

(ook zonder verwijzing)
(ook zonder verwijzing)
(ook zonder verwijzing)
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M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl  
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Advertentie voor Lopend Vuurtje - Duinoord 
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De oproep voor de Open Tuinen 

Wandeling bleek een groot succes. Al snel 

moest een wachtlijst worden aangelegd, 

omdat het aantal wandelaars te groot 

zou worden. Op zondag 30 juni vindt de 

wandeling plaats, die gaat langs groene 

Duinoordse tuinen. Met deze gezamen-

lijke wandeling willen wij een aangename 

zomerse zondag met elkaar doorbrengen 

en andere buurtgenoten met of zonder 

groene vingers leren kennen. Maar vooral 

hopen wij te laten zien dat tuinieren een 

prettige manier is om de buurt groener 

te maken. Wat daarvoor nodig is gaan wij 

horen van de gastvrije tuineigenaren.

Veronica Hekking en  

Olga van der Muyzenberg

Open Tuinen Wandeling Duinoord 

Trots op betrokkenheid Duinoord   
And the winner is ……   

Onder het motto ‘bewoners weten zelf het 

beste wat goed is voor hun buurt’, lanceerde 

wethouder Revis op 2 maart ‘Duinoord 

Begroot’: een online platform waar  

bewoners hun plannen konden indienen voor 

een mooier, socialer of groener Duinoord.  

Voor de Gemeente Den Haag een eerste keer. 

Op zaterdag 15 juni maakte wethouder  

Guernaoui de winnende plannen bekend:  

160 extra plekken voor het plaatsen van 

Meer informatie is terug te vinden 

op: www.duinoordbegroot.nl

fietsen (485 stemmen), ‘Honey highway’  

(355 stemmen), bijenhotels maken  

(316 stemmen) en groene pop-up terrassen 

voor de Reinkenstraat  (274 stemmen).

‘Duinoord Begroot’ was een spannend  

experiment dat mij heel trots heeft gemaakt! 

De betrokkenheid in de wijk was erg hoog. De 

bewoners dienden maar liefst 54 plannen in 

en deze kregen bij elkaar meer dan 2.300 likes. 

Plannen met meer dan 25 likes zijn beoordeeld 

door de gemeente op haalbaarheid. In totaal 

waren dat 35 plannen, wat resulteerde in  

21 haalbare plannen voor de stemfase.

Jullie kwamen met creatieve plannen: van een 

Tiny Forest op een schoolplein tot aan pop-up 

terrassen en het ontdekken van Duinoord 

met tegelweetjes. Iedereen hielp mee: het 

Bewonersoverleg adviseerde  

over de haalbaarheid van de plannen en 

winkeliers hingen posters op om de actie 

verder bekend te maken. 

Vervolgens konden alle bewoners van 

Duinoord via het online platform hun winkel-

mandje vullen met plannen voor de wijk en 

stemmen met een persoonlijke stemcode. De 

opkomst (23%) overtrof onze verwachtingen! 

Dat maakt mij trots op Duinoord. Trots op 

de hoge betrokkenheid van de bewoners en 

organisaties bij de wijk en trots op de samen-

werking in de wijk. 

Bedankt voor jullie inzet, creativiteit en betrok-

kenheid. We zien ernaar uit om de winnende 

plannen samen met jullie uit te voeren.

  

Mendy van Veen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen
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Praktijkschool De Poort, 2de Sweelinckstraat 160 

Lees alles over Praktijkschool De Poort op  

www.prodepoort.nl

AED’s 24/7 
op vier plaatsen openbaar toegankelijk in Duinoord

Het plaatsen van de vier AED’s in de open-

bare ruimte had meer voeten in de aarde 

dan  initiatiefnemer Jasper de Vormer en 

gulle gevers hadden kunnen voorzien. De 

beperkte mogelijkheden voor particulieren, 

bedrijven of winkeliers, eigenaren van 

panden; het monumentale karakter van  

de panden; het boren in gevels; het vinden 

van stroomvoorzieningen, overal bleken 

voetangels en klemmen te zijn of beren  

op de weg. 

Dat dit Duinoordse wijkproject toch een 

succes werd, danken we aan meerdere  

deelnemers. Te beginnen met de bereid-

willige medewerking van eigenaren of 

gebruikers van de vier panden.  

BV Flatmaatschappij, die de eerste AED 

financierde voor op hun kantoorpand, 

Praktijkschool De Poort die een plek op haar 

gevel ter beschikking stelde, evenals de 

VvE’s van Cornerhouse in de Reinkenstraat 

en de bewoners van het portiek aan de 

Snelliusstraat 45. 

Handen uit de mouwen

Praktijkdocent Brian Wilmer organiseerde 

met instemming van directeur Danielle van 

Maanen het daadwerkelijk ophangen van 

de AED’s met twee van hun leerlingen, de 

zestienjarige Hassan Khan, en de vijftien-

jarige Alan Wojcik, beiden derdejaars 

leerlingen fietstechniek. De dertienjarige 

Shafiek, tweedejaars leerling algemene 

techniek, mag helpen met de elektra. 

En niet in de laatste plaats elektromonteur 

Stef Sieberichs. Hij reageerde op de oproep 

om te helpen bij de aanleg van de stroom-

voorziening. Stefs kennis van zaken en 

steun bleek van onmisbare betekenis voor 

het organiserend team. Op het beknopte  

beeldverhaal zien we de hoofdrolspelers 

aan het werk. 

Beveiliging en handelwijze bij 

hartstilstand.

Alle AED’s zijn geplaatst in een buiten-

kast, die is voorzien van een cijferslot. 

De AED’s zijn aangemeld bij 112 en bij 

de Hartstichting. De meldkamer van 112 

draagt, naast het alarmeren van de ambu-

lancebroeders, zorg voor het oproepen van 

burgerhulpverleners. Zij krijgen melding 

van de locatie van het slachtoffer, alsmede 

van de locatie van de dichtstbijzijnde AED 

en de bijbehorende slotcode. De burger-

hulpverleners spoeden zich met de AED 

naar het slachtoffer om de reanimatie over 

te nemen in afwachting van de broeders. 

Voor nadere informatie omtrent deze 

procedure, alsmede informatie om uzelf als 

burgerhulpverlener aan te melden, kunt u 

de volgende site raadplegen:

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/

word-burgerhulpverlener/

wat-doet-een-burgerhulpverlener

Voor nadere informatie wat u kunt doen 

indien iemand in uw directe omgeving 

een hartstilstand heeft (naast direct 112 

bellen), kunt u kijken op: 

https://www.rodekruis.nl/

ehbo-wat-te-doen-bij/

hartstilstand-circulatiestilstand/

Gun uzelf de tijd om bovenstaande 

websites nauwkeurig te bestuderen; deze 

kennis kan immers het verschil maken 

gedurende de cruciale minuten na een 

hartstilstand! 

Voor het gemak kunt u de link naar de  

voornoemde  websites tevens terugvinden  

op de website van Duinoord:  

www.duinoord-denhaag.nl.
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Sweelinckstraat 160 Praktijkschool De PoortSweelinckplein 1 hoek Banstraat

Snelliusstraat 45Reinkenstraat 2 tussen Cornerhouse en reisbureau

vakken als Nederlands, Engels, rekenen en 

sociale vaardigheid, wordt breed kennis 

gemaakt met praktijkvakken, gericht op 

de bouw, installatiebedrijven, Verkoop & 

Retail, zorg & dienstverlening, en nog veel 

meer. De school heeft naast een techniek 

afdeling ook een eigen Horeca afdeling. 

Het werkleer traject kan individueel worden 

aangepast per leerling. Naast het behalen 

van het praktijkschool diploma kan de leer-

ling ook het MBO Entree diploma halen. 

Er zijn twee basis uitstroomlijnen: arbeid of 

doorstromen naar MBO 2.

De eerste en tweedejaars leerlingen maken 

kennis met alle praktijkvakken en uitstroom-

richtingen. Vanaf het derde jaar draaien de 

leerlingen interne stages binnen simulatie 

werkplekken. Vanaf het vierde jaar worden 

de stages extern. De school kan helpen een 

plek te vinden, maar leerlingen mogen ook 

zelf een stageadres zoeken in sectoren als 

de bouw, tuinbouw, zorg, supermarkt  

en de haven. Nieuw in De Poort is  

autotechniek, niet motortechnisch maar 

randvoorwaardelijk als bijvoorbeeld  

onderdelen vervangen, banden wisselen, 

etc. De school is trots op haar tweede 

lascabine. Bij toeval tijdens dit interview 

meldde zich een gecommitteerde  

examinator om voor het eerst een examen 

lastechniek af te nemen. Een spannend 

moment voor de school.

Hoe gedraag je je op de werkvloer?

De kernactiviteit techniek gaat op  

praktijkschool De Poort hand in hand met 

het aanleren van werknemersvaardigheden, 

met aandacht voor sociale omgangs-

vormen en veiligheidsmaatregelen. Kortom, 

verantwoordelijke werknemers met inzicht 

in eigen gedrag en handelen stelt De Poort 

zich tot doel.

Kitty Bos

Hier hangen de AED’s

 � Reinkenstraat 2, tussen Cornerhouse  

en reisbureau

 � Snelliusstraat 45

 � Sweelinckplein 1, hoek Banstraat

 � Sweelinckstraat 160, Praktijkschool  

De Poort

Samenwerking met Praktijkschool  

De Poort

Stef Sieberichs en ondergetekende 

hebben een ochtend doorgebracht op 

Praktijkschool De Poort. Onder de indruk 

van de sfeer, de betrokkenheid en inzet van 

docenten, de motivatie van de leerlingen 

logenstraffen de indruk die luidruchtige 

pubers soms wekken buiten school.

Praktijkschool De Poort is een vijfjarige 

schoolopleiding. Klaslokalen zijn profes-

sioneel ingerichte werkplaatsen. Naast het 

consolideren van basisschool kennis met 
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Klein straatje, Groot hart
Een festival voor de buurt door de buurt.

De winkeliers van de Reinkenstraat willen u 

graag bedanken voor uw loyaliteit! 

Als geen ander weten wij hoe belangrijk het 

is om lokale ondernemers te steunen en als 

geen andere straat in Den Haag ervaren wij 

deze steun van jullie Duinoorders. In het kader 

van ’samen staan we sterk’ willen we graag als 

winkelstraat iets terug doen. Daarom organi-

seren wij het ’Groot Hart Festival’. Een festival, 

zoals jullie van ons gewend zijn, vol gezellig-

heid voor elke bewoner van Duinoord. Er is 

een markt met delicatessen uit de hele wereld, 

In de zomerperiode zijn er geen  

culturele activiteiten. In september 

wordt ‘t Culturele Vuurtje hervat. 

Wilt u deelnemen aan toekomstige 

culturele activiteiten en hierover 

geïnformeerd worden? Geef dan uw 

emailadres op aan Christine Ruha,  

secretariaat@duinoord-denhaag.nl 

In de vroege avond van 23 april wandelen 

ruim veertig buurtbewoners over het 

Sweelinckplein en omgeving. Marcel 

Theunissen geeft een boeiende, leerzame 

rondleiding, waarbij wordt stilgestaan bij 

de verschillende bouwstijlen van huizen 

en villa’s in Duinoord. In het Trefcentrum 

wordt de rondleiding gevolgd door een al 

even boeiende architectuurlezing, waarbij 

ook de ontwikkeling van de wijk Duinoord 

in beeld wordt gebracht. Hierbij worden 

markante gebouwen in Duinoord belicht 

met behulp van historische foto’s. Marcel 

Theunissen is architectuurhistoricus. Zijn 

specialiteit: de 19de en 20ste -eeuwse 

Haagse architectuur. Zijn enthousiasme is 

grenzeloos en dat deelt hij graag met het 

publiek.  

Op 7 mei komen bijna dertig buurt-

genoten naar het Trefcentrum om te 

luisteren naar historicus Marcel Nonhebel, 

die met afbeeldingen en een PowerPoint 

vertelt over de machtsstrijd die enkele 

jaren na de Vrede van Munster ontstaat 

in de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Rond 1654 komt het tot 

een hoogtepunt, waarbij de toenmalige 

Raadpensionaris Johan de Witt min of 

meer wordt gedwongen de Oranjes uit 

te sluiten van het Stadhouderschap in 

het Gewest Holland. Dit gebeurt in de 

Acte van Seclusie. In een zeer leerzame 

uiteenzetting laat Marcel Nonhebel zien 

wat hieraan voorafgaat en welke gevolgen 

dit heeft gehad voor de Republiek.

Kitty Bos

’t Culturele Vuurtje

de terrassen zijn gezellig vol en kindercentrum 

DAK organiseert een vossenjacht. 

Daarnaast staat dit festival voornamelijk in 

het teken van twee Duinoordse initiatieven. 

Tijdens dit festival zamelen wij geld in voor 

het Jacobs Hospice en Sunny Court. De 

ondernemers uit de Reinkenstraat veilen 

geweldige cadeaus en ervaringen. Ook is er 

op de dag zelf een loterij waarbij gave prijzen 

gewonnen kunnen worden.

De ondernemers van de Reinkenstraat
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Nieuw leven voor een oude boom
De speeltuin aan de Tasmanstraat krijgt een nieuwe attractie: een boomhuisje. 
Op 6 juli wordt het ingewijd.

Het geld voor het project 

Boomhuisje komt grotendeels 

van Fonds 1818. Verder hebben 

verschillende buurtgenoten het 

project fi nancieel gesteund. 

De gemeente Den Haag heeft 

gezorgd dat de boom gratis is 

vervoerd naar de werkplaats 

van Thijs Coers in Rotterdam. 

Thijs heeft de stam van de oude 

kastanje uitgehold en de koepel 

erop gezet. Straks, op 6 juli 

wordt het huisje feestelijk in 

gebruik genomen.

Tussen de 1e Sweelinckstraat en de Laan 

van Meerdervoort ligt de speeltuin Klein 

Tasmania. Daar stond tot een paar jaar 

geleden een tamme kastanje. Niemand wist 

hoe oud hij was, m aar hij stond er beslist 

al meer dan honderd jaar. Misschien kwam 

het door een lange periode van droogte, 

misschien lag het aan de bouwwerkzaam-

heden bij het Gymnasium Haganum, maar 

de boom ging dood. Dat vond iedereen erg 

jammer en bovendien: wat moet je met zo’n 

enorme stam?

Die dode boom zette een reeks toevallige 

gebeurtenissen in gang. We beginnen met 

Antonia Groeneveld. Zij woont naast de 

speeltuin en ze heeft deze samen met haar 

buurvrouw opgezet en een tijdlang beheerd. 

Antonia is op het Spaanse platteland een 

huisje aan het bouwen. Daarvoor heeft zij een 

Nederlandse architect in de arm genomen. 

Die architect woont in Delft in een yurt. Een 

yurt is een weerbestendige, vilten herderstent 

oorspronkelijk stammend uit Mongolië.  Op 

datzelfde terrein woont ook Thijs Coers. Toen 

Antonia haar architect vertelde van de dode 

kastanje, bracht hij haar met Thijs in contact.

Klein straatje, Groot hart
Een festival voor de buurt door de buurt.

Wil jij ook iets doen voor jouw buurt? 

Geef je op via groothartfestival@

gmail.com als vrijwilliger voor het 

Speeltoestellen en huisjes

Thijs maakt namelijk speeltoestellen van 

omgezaagde bomen. Ook holt hij stukken 

van de stammen uit en maakt daar speel-

huisjes van. Bij voorkeur zet hij die huisjes 

terug op de plek waar de boom heeft 

gestaan. Zo brengt hij de omgezaagde 

stammen terug in de stad.

Toen zij dat hoorde, maakte Antonia een 

ontwerp voor een huisje met een deurtje en 

een doorzichtig dak en zette zij het project in 

gang om Thijs dat huisje te laten maken en 

zo de kastanje van Klein Tasmania een nieuw 

leven op zijn oude plek te geven. Inmiddels is 

Thijs bijna klaar met het boomhuisje. Je kunt 

straks in de boom zitten, met het deurtje 

dicht, en via de dakkoepel naar de wolken of 

de sterren kijken. Ook komen er boomstam-

metjes rondom de centrale stam, zodat je 

ook van bovenaf naar binnen kunt kijken.

Zaterdag 6 juli om 11:00 uur wordt het 

boomhuisje met koffi e en lekkers ingewijd. 

Alle buurtgenoten zijn hartelijk welkom. 

Antonia hoopt dat het een heel drukke 

gebeurtenis zal worden.  

 Pieter Duimelaar 

‘Groot Hart Festival’ of als je zelf een 

activiteit wilt doen om geld op de 

halen voor de goede doelen.
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stammen terug in de stad.

Toen zij dat hoorde, maakte Antonia een 

ontwerp voor een huisje met een deurtje en 

een doorzichtig dak en zette zij het project in 

gang om Thijs dat huisje te laten maken en 

zo de kastanje van Klein Tasmania een nieuw 

leven op zijn oude plek te geven. Inmiddels is 

Thijs bijna klaar met het boomhuisje. Je kunt 

straks in de boom zitten, met het deurtje 

dicht, en via de dakkoepel naar de wolken of 

de sterren kijken. Ook komen er boomstam-

metjes rondom de centrale stam, zodat je 

ook van bovenaf naar binnen kunt kijken.

Zaterdag 6 juli om 11:00 uur wordt het 

boomhuisje met koffie en lekkers ingewijd. 

Alle buurtgenoten zijn hartelijk welkom. 

Antonia hoopt dat het een heel drukke 

gebeurtenis zal worden.  

 Pieter Duimelaar 

‘Groot Hart Festival’ of als je zelf een  

activiteit wilt doen om geld op de  

halen voor de goede doelen.
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Van bezinning naar geluk
Het prachtige, klassieke pand op Groot Hertoginnelaan 1 met zijn karakteristieke torentje staat bij velen 
bekend als het rouwcentrum Sorghvliet. Het dateert uit 1895 en is gebouwd en ontworpen door architect 
J.A. Eshuijs. In oktober 2018 is het pand verkocht en het zal een geheel andere bestemming krijgen.   

Tijdelijke verhuur

De nieuwe eigenaar is nog druk doende 

met vergunningen en in de tussentijd 

wordt het door Vastgoedbeschermer  

tijdelijk verhuurd aan een tweetal 

bedrijven. Op de begane grond is  

quali-tijd van Barbara Martinus gevestigd. 

Daar waar deze kamers vroeger ruimte 

hebben geboden voor een laatste afscheid, 

richten de huidige activiteiten zich op 

motivatie en inspiratie voor individuele 

personen of werknemers van een bedrijf  

of instelling. Oftewel op weg van wens 

naar werkelijkheid. 

Op de eerste verdieping treffen we de 

pop-up galerie ‘We go happy’ aan. Een 

galerie, ontwerp- en kunststudio welke 

ooit begonnen is door Gerard ten Broek 

en zijn vrouw Karin. Momenteel kent het 

dynamische bedrijf drie partners, want 

Hans Bothe is er na zijn pensionering 

bijgekomen. De drie kennen elkaar al van 

kinds af aan en worden allen gedreven 

door hun liefde voor de kunst. Niet voor 

niets dat zowel Hans als Gerard actief zijn 

als vrijwilliger bij Pulchri Studio aan het 

Lange Voorhout. Kunst weet volgens Hans 

mensen te verbinden. Het bezig zijn met 

‘We go happy’ is een soort kruisbestuiving 

van creativiteit. Zij worden door klanten en 

bezoekers geïnspireerd, zoals ze ook elkaar 

weer inspireren. 

Geluk en voldoening

In het gesprek met Hans wordt al snel duide-

lijk dat de opzet van ‘We go happy’ is dat ze 

gelukkig moeten worden van wat ze doen.  

Zo hangen er nu talloze portretten gemaakt 

door Fred van Suchtelen. Helaas is de schilder 

overleden, maar zijn dochter Marion ten 

Bokum probeert nu met behulp van  

Gerard en Hans de mensen te vinden die 

geportretteerd zijn door Fred om hen hun 

eigen portretten te schenken. Een actie die  

de drie partners niets oplevert, behalve heel 

veel voldoening. Alles kan, niets moet bij hen. 

Karin heeft nog een fulltime baan en maakt in 

de galerie de mooiste creaties en kunstzinnige 

voorwerpen van stof. Gerard maakt allerlei 

voorwerpen zoals tassen van leer. Beiden 

creëren op bestelling of uit eigener beweging 

en inzicht. 

Schoonheid is het waard om voor te 

strijden.

Terwijl we spreken komt het op het pand 

van de Kroatische ambassade aan de 

overkant. Hans ergerde zich al jaren aan 

het slechte onderhoud van dit gebouw. 

Op een gegeven moment hebben Hans 

en Gerard contact opgenomen met de 

Kroatische ambassade die tegenwoordig in 

de Surinamestraat gevestigd is. Dat ging 

niet zonder slag of stoot. Na ettelijke mails 

en telefoontjes gaf men pas een reactie 

toen Hans dreigde rechtstreeks met de 

regering in Zagreb contact op te nemen. 

De kogel was door de kerk, het pand zou 

op de markt komen. Hetzelfde deden ze 

ooit met het oude ambassade gebouw van 

Venezuela. Schoonheid is het waard om 

voor te strijden. 

Ook de werkgroep Stadsbeeld van het 

Bewonersoverleg, die zich inzet voor het 

behoud van het rijksbeschermd stadsge-

zicht in Duinoord, heeft zich in het verleden 

ingezet voor de verkoop en renovatie van 

dit pand. Tenslotte heeft gemeenteraadslid 

Arjen Dubbelaar in en buiten de gemeen-

teraad ook al jaren actie gevoerd. Al met 

al goed te zien dat alle druk uiteindelijk tot 

een verkoopopdracht heeft geleid. Nu de 

verkoop nog. 

Na ons gesprek maken we een toer door  

het pand. De 515 m² liggen er goed onder-

houden bij en het uitzicht aan de voor-, zij- 

en achterkant is prachtig. Het is hier volgens 

Hans goed toeven. Het gerucht gaat dat 

de nieuwe eigenaar appartementen erin wil 

maken, maar dat is verre van zeker. Voorlopig 

zit ‘We go happy’ hier nog en hoopt Hans tot 

zeker het eind van dit jaar te kunnen blijven. 

En zo is het rouwcentrum tegenwoordig 

een plek waar twee bedrijven het geluk 

nastreven in plaats van een plek van afscheid 

en overpeinzing. 

 Michael Toorop
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Het oog van de lezer 
Het brilletje van Tsjechov door Michel Krielaars
Michel Krielaars is chef Boeken van NRC Handelsblad en daarvoor was hij jarenlang  
correspondent in Rusland. Al zijn leven lang is hij een groot bewonderaar van Tsjechov.

Ik kan er niet onderuit, maar weer een  

verrassend boek.

Een duik in het wel en wee van het huidige 

Rusland, aan de hand van een reiziger die  

de reis kopieert van Anton Tsjechov uit 1890. 

Dit leidt automatisch naar een dubbel reis-

verslag, waarin de tijd van toen wordt verge-

leken met het heden, op vele manieren een 

heel bijzonder verslag over  Rusland. Michel 

Krielaars beschrijft de reis van Tsjechov uit 

1890 met het vertrek uit St. Petersburg naar 

Sachalin en vice versa. Krielaars doet de tocht 

gedeeltijk over in 2010.

Hij maakt hiermee een fraai tijdsdocument 

in een mooie stijl met een soort onderkoelde 

humor.

Antons leven wordt vanaf diens geboorte 

in 1860 gevolgd tot aan zijn dood in 1904, 

waarbij ook zijn familie belicht wordt evenals 

de armoede, verhuizingen, vriendschappen 

en niet in het minst zijn literaire werk.

Door zijn reis komt Michel Krielaars op alle 

plekken waar Tsjechov heeft gewoond, 

verbleven of op bezoek is geweest. Niet altijd 

was alles zoals 120 jaar daarvoor, maar in de 

meeste gevallen was de sfeer van Tsjechov, 

die je aan kunt treffen in het werk van Anton,  

goed voelbaar.

Stukken uit het werk van Anton worden 

aangehaald met beschrijvingen over de 

Russen en het Russisch leven. Daarbij maakt 

de schrijver aldoor de vergelijking met 

het leven en verhoudingen in het huidige 

Rusland, waarin een niet al te positief beeld 

van Rusland wordt geschilderd. 

Zo was bijvoorbeeld 120 jaar geleden de 

sterfte onder mannen door overmatig  

wodka gebruik net zo groot als tegen-

woordig. Ook de mening van Russische 

vrouwen over de Russische man schitterde 

en schittert door onverholen laatdunkend-

heid. Wat de kennis over de geschiedenis 

van Rusland en haar ontwikkeling tot aan het 

heden alleen maar vergroot en mij in ieder 

geval de bevestiging geeft van wat ik al dacht 

erover te weten.

Het brilletje van Tsjechov 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 modernisering heeft vooral plaatsge-

vonden in St. Petersburg en Moskou en een 

klein aantal andere steden. De rest van het 

land, platteland en verafgelegen streken en 

steden leeft nog immer in de deplorabele 

situatie van 120 jaar geleden.  

  Marcel Nonhebel

Nieuw in Zaken

Zamcaffe van Andrea Zammito / Reinkenstraat 51a

Italiaanse bar voor ontbijt, lunch of de dag afsluiten  

met aperitief en Italiaanse lekkernijen. Siciliaanse specialiteiten.  

Ook Take Away of bezorgen bij een feestelijke gelegenheid. 

Telefoon: 06 233 687 63 /  www.zamcaffe.com  

(ook Facebook en Instagram)
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Gebruik kamertje
Er is in het Trefcentrum ook een apart kamertje dat  

in het bijzonder geschikt is als een zakelijke flexplek  

voor bv. een zzp´er of voor één-op-één gesprekken.  

Er is wifi beschikbaar. Voor incidenteel gebruik gelden  

de tarieven zoals vermeld op onze website. Voor meer  

structureel gebruik kunt u contact opnemen met ons via  

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

Een vergadering? Een cursus? Een  

lezing of presentatie? Of wellicht  

een bridgedrive of een verjaardag? 

Gebruik Trefcentrum

 

 

Het Trefcentrum van het  

Bewonersoverleg Duinoord aan  

het Sweelinckplein 42 kan voor dit  

soort activiteiten tegen een geringe  

vergoeding gebruikt worden door  

iedereen die dat wil. Kijk voor de tarieven  

en nadere informatie op onze website  

www.duinoord-denhaag.nl.

mailto:bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
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Smakelijke kennismaking 

Sinds 2017 worden de boomspiegels in de 

Valeriusstraat van planten voorzien en onder-

houden door een groep enthousiaste vrijwil-

ligers. Dit initiatief van Hanneke van Veen 

van Groen Duinoord is nu bekroond met een 

Gulden Klinker. Op 17 april heeft wethouder 

Gulden Klinker

Wilt U de mensen uit uw straat beter 

leren kennen? Volg dan het voorbeeld 

van bewoners uit de Archimedesstraat. 

Op 25 mei organiseerden zij met elkaar 

een Walking Dinner.  

Een groep van zesendertig volwassenen 

en kinderen aten en verzorgden met 

elkaar een driegangen maaltijd,  

verdeeld over drie adressen. Na elke 

gang werd van adres gewisseld en met 

elkaar gewandeld naar het volgende 

adres. Het was een enorm succes.

Boudewijn Revis samen met Hanneke van 

Veen de Gulden Klinker aangebracht op de 

hoek van de Valeriusstraat en de Lübeckstraat, 

tegenover de kapper Haarvormers. De Gulden 

Klinker is een prijs speciaal voor vrijwilligers-

initiatieven, waarbij de Gemeente Den Haag 

ook een geldbedrag van € 1000 ter beschik-

king stelt, waarmee het beplanten van de 

boomspiegels voor de komende jaren veilig  

is gesteld. Na afloop was er bij café NOT OUT 

een drankje en een hapje ter afsluiting van 

deze feestelijke gebeurtenis.

Gebruik Trefcentrum
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The Expat Page

Know your neighbourhood and  

win a book

Having lived in the neighbourhood for so 

long, you would think that there would be 

little left to learn about Duinoord. But a chat 

with historian and writer, Ad van Gaalen, and 

you realise that this lovely part of The Hague 

has a lot of hidden secrets.  

In 2006, Ad and his wife, Ineke Mahieu, who 

is an artist and writes children’s books, came 

up with the idea of writing an historical canon 

about The Hague. The book was released in 

time for Sinterklaas celebrations and was a 

huge success. This inspired them to write 2 

other books about The Hague, one of which 

has been translated into English:

De Haagse Canon, 50 geschiedenisverhalen die 

iedere Hagenaar moet kennen – 50 historical 

stories that every person from The Hague 

should know

De Haagse Plekken, 100 plaatsen waar iedere 

Hagenaar geweest moet zijn – The 100 must-

see places in The Hague (This one has an 

English version) 

Het Haags Geheugen, 75 dingen die geen 

Hagenaar mag vergeten – 75 things that 

no-one from The Hague should forget 

Ad asked us a few questions about Duinoord, 

and we had no idea what the answers were. 

This gave us the idea of holding a quiz for our 

readers with a prize for the winner. The quiz 

is in Dutch in this magazine. If you would like 

an English version, please let me know and 

then you can enter the competition.

To enter the competition, send your answers  

to: kittybos@planet.nl or to  

traysi@traysistranslations.nl. 

All correct entries will be raffled off and five 

books from the above-mentioned series will be 

given as prizes. If you take part but don’t win  

a book, you can always buy one from the 

Primera store in the Reinkenstraat.

25 Year Jubilee for the Pet Boutique  

in the Reinkenstraat 

“Good afternoon, WOW!  

What a transformation!”

That’s what we heard every time a customer 

entered the pet shop during our interview 

with Benita van Wegen, the owner of the 

Dierenboetiek in the Reinkenstraat. 

And indeed, the renovation has made the 

shop look far more spacious and attractive.  

It has created more room so they no  

longer have to display their products out  

on the street. It has made it much easier  

for people with a pushchair, a walking 

frame or disability scooter. On Wednesday 

1st May, local celebrity, Sjaak Bral 

re-opened the shop with a speech in which 

he joked about animal activists, meat eaters, 

vegans and “poo bags”. All done with 

the humour and sarcasm that Sjaak Bral is 

known for. The Dierenboetiek is celebrating 

its 25th Anniversary in the Reinkenstraat 

and they decided to do this with a big party 

to re-open the freshly updated shop as a 

sort of protest against all the current media 

attention that has recently been given 

to the difficulties that small to medium 

sized businesses have to survive in today’s 

climate. 

“The Reinkenstraat provides the opportunity 

for small businesses with specialty products, 

who know their product well, to properly 

help and advise their customers. People buy 

ten-to-the-dozen products on line, but we 

still prefer to buy beautiful, specialist products 

from someone who can give you some 

good advice and provide quality service,” 

according to Benita. “A good lingerie 

shop, or a perfume shop, or a quality shoe 

shop, for example, would fit nicely on the 

Reinkenstraat, alongside the Dierenboetiek, of 

course ....we have enough customers in our 

neighbourhood for these shops”.

A Walk Around Duinoord’s Gardens 

On Sunday 20th June, the Open Garden 

Walk will be held in Duinoord. The walk is for 

local residents, taking you around Duinoord’s 

lovely private gardens. The idea is to have a 

pleasant stroll around the area on a summery 

Sunday, getting to know your neighbours 

better, whether or not they have green 

fingers. But above the aim is to show you 

that gardening is a lovely way to make the 

neighbourhood greener. The participating 

neighbours, who are opening up their lovely 

gardens to the public for this walk, will  

hopefully explain how we can do this.

Some thirty walkers have already signed 

up for the walk so in principle the event is 

already full but you can still sign up to be put 

on the waiting list.

The Open Garden Walk starts in the 

Duinoord Community Centre with a coffee 

and a short introduction about the route  

and the gardens that you will be visiting. 

For further information, please contact:

Olga van der Muyzenberg:  

hofmuys@gmail.com

or Veronica Hekking:  

mail@vhekking.nl

Sunny Court Festival – Save the Date

The 13th edition of the Sunny Court Festival 

has been planned for the evening of Saturday 

7th September, 2019.

The festival will again start with some  

classical music – this year performed by 

soprano singer, Wendy Roobol.

After the interval there will be jazz, 

performed by Simone Pormes and her band.  

Don’t miss out on this music festival in a 

fairy-tale setting. The park opens at 19.30 

and the first concert starts at 20.00. Entrance 

is free. Don’t forget to bring your own seat!

Traysi Smith
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Bescherm je huid goed tegen de gevaren van de zon, bijvoorbeeld 
 wanneer je even heerlijk op het terras van het Prins Hendrikplein zit.  
Kom tijdens het Zeeheldenfestival (van 10 tot en met 14 juli 2019) naar 
de kraam van Apotheek Prins Hendrikplein. Je krijgt daar niet alleen 
zon-advies, maar ook gratis zonnebrand voor in je handtas. Dan heb je 
altijd zonnebrand bij je.

Kom langs in onze kraam op het Zeehelden
festival voor een gratis tester. 

Zon verantwoord!

Welkom 
in onze 
kraam!

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



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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