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Ditmaal staat ‘t Lopend Vuurtje gedeeltelijk in het teken van de Laan van Meerdervoort. 

Deze vermaarde laan bestaat namelijk 125 jaar. Dus heeft Marcel Nonhebel voor u het 

boek ‘Laan van Meerdervoort, een dwarsdoorsnede van Den Haag’ gelezen en gerecen-

seerd, toont Jacques Vrijling zijn 100-jarige vaas die vervaardigd was ter gelegenheid van 

het toen 25-jarige bestaan van de LvM en toont ons voorblad het schilderij van Hans 

Versvelt, dat hij maakte voor de Kunstmanifestatie van de Maranathakerk, ter gelegheid 

van hun 70-jarig bestaan. 

Uiteraard zijn we uit eten geweest en hebben we een recept voor u met een heuse 

receptenwedstijd.

We hebben gesproken met Linda Golynek van de Da Costaschool, let op met parkeren 

in winkelstraten en we zetten Ida en Wim Lelieveld in het zonnetje. Teveel om op te 

noemen. Met de feestdagen voor de deur wijzen we u nog even extra op de vrijwilligers 

die gezocht worden voor de voedselbank. We bedanken iedereen die in het afgelopen jaar 

zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de productie en verspreiding van ‘t Lopend 

Vuurtje. 

De redactie wenst u mooie feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020.
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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, anje.veentjer@politie.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: Evelyne Romswinckel, 
Camilla Gerding, Jaap van Loenen, Monique Meuldijk, 
Marije Elkenbracht, Brian Eisenburger, Jan 
Goossensen, Marcel Nonhebel, Robert van der Linde 
Omslag: Laan van Meerdervoort in herfstlicht,  
Hans Versfelt
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. 221 / 22 jan en nr. 222 / 25 mrt.

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, Evelyne Romswinckel
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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Het was 21 maart 2018 toen ik Linda Goldynek de eerste keer ontmoette. We waren samen met twee  
andere buurtgenoten lid van het kiesbureau in de Da Costaschool. Het kindvriendelijke gebouw van de school 
ligt verscholen in de rustige Hollanderstraat. Linda is al meer dan twintig jaar conciërge op deze Duinoordse 
basisschool, en dat kwam tijdens de verkiezingen goed uit. We werden namelijk als leden van het stembureau 
door haar behoorlijk in de watten gelegd, en dankzij haar enthousiaste verhalen vloog de dag om. Alle reden 
om haar nu eens voor ‘t Lopend Vuurtje te interviewen. 

Mijn school, mijn tweede thuis 

“Het zijn allemaal lieve kindertjes.”

Het karakter van de school

De Da Costaschool is van oorsprong een 

protestant christelijke school en vindt haar 

identiteit in het geloof en in de bijbel, maar 

staat zeker ook open voor kinderen met een 

haar de ultieme vrijheid. Dagelijks begint ze om 

07:10 uur en sluit weer af om 17:00 uur. Op 

woensdag gaat ze twee uurtjes eerder naar huis. 

Buitenschoolse activiteiten

Daarnaast zijn er nog vergaderingen of activi-

teiten in de school. Aan activiteiten ontbreekt 

het niet op de Da Costaschool. Terwijl wij 

gezellig praten in het kantoor van de directeur 

Marieke van Straten, is bijvoorbeeld groep 

1-2C met de bus naar het Mauritshuis. Bij de 

naschoolse activiteiten krijgt de ene groep 

boksen, de andere circus of dansles. De school 

biedt de leerlingen van groep 6 typeles om 

ze voor te bereiden op het werken op de 

computer. Ervaringen opdoen is het motto. 

Uiteraard heeft de school ook de nodige feestjes 

en ontbreken ook sportdagen, musicals, kerst-

feest en Sinterklaas met roetveegpieten niet. 

ICT en computers

Zo komen we ook over ICT te spreken. Meteen 

staat Linda op en vraagt meester Thomas 

binnen. Thomas Loch is onderwijzer van 

groep 5 en de ICT-er van de school. Het doel 

van het lesprogramma-ICT is om de kinderen 

te motiveren om zich te interesseren voor 

automatisering en programmeren. Daarnaast 

wil men de kennis optimaliseren en zorgen 

voor een gedegen basis. De school beschikt 

over vijf verschillende robots voor alle groepen 

in de school. Door middel van een speciaal 

programma (Roboschool) op de iPad leren de 

kinderen de eerste stappen van programmeren 

door logisch na te denken. De leerlingen krijgen 

per twee les en vinden het geweldig. Thomas 

geeft een kleine demonstratie en ook Linda en ik 

zijn enthousiast. 

Buurtschool

Linda vertelt verder over de school met haar 220 

leerlingen. De school is echt een buurtschool en 

lolletje houdt en een opgeruimd karakter heeft, 

is Juf Linda streng maar rechtvaardig. Door 

elkaar praten, voordringen of niet met twee 

woorden spreken is er niet bij. 

andere achtergrond, religieus of niet-religieus. 

Het belangrijkste is om van de kinderen 

verantwoordelijke wereldburgers te maken, 

die respect hebben voor elkaar en voor elkaars 

achtergronden, aldus Linda. De school besteedt 

ook aandacht aan andere religies, heeft een 

plusklas voor meer begaafde kinderen en past 

ook ‘remedial teaching’ toe voor kinderen 

die juist wat extra individuele ondersteuning 

kunnen gebruiken. Met verve vertelt ze en 

het valt me evenals de vorige keer op dat ze 

echt van de school houdt. Het is dan ook een 

beetje haar school en het zijn allemaal ook 

haar kinderen. Andersom is het duidelijk dat 

de kinderen haar graag mogen en haar zeer 

respecteren. Want ofschoon Linda van een 

Linda is van oorsprong Britse, en kwam op 17- 

jarige leeftijd naar Nederland. Gewoon om de 

wereld te zien, en ja toen is ze blijven hangen. 

Ze ging eerst naar Rotterdam als au pair, 

vervolgens naar Antwerpen om alweer heel 

wat jaartjes geleden in Den Haag te belanden. 

Ze kent de school omdat haar dochter, die 

op dat moment vier jaar was, hier op school 

ging. Linda was vrijwilliger in de peuterspeel-

zaal, toen een van de leidsters haar voorstelde 

om bij de administratie eens te vragen of er 

misschien een vacature was. Linda ging als 

vrijwilliger naar boven en kwam - mede dankzij 

het Melkertbanenprogramma - als conciërge 

weer naar beneden. Ze heeft geen ambitie om 

les te geven, want de baan als conciërge biedt 



5

telt steeds meer leerlingen die kinderen zijn 

van expats. Omdat ze er al zo lang werkt, 

komt ze nu in de situatie dat er kinderen van 

oud-leerlingen op de school zitten. Ze vindt 

het heerlijk om deze ouders terug te zien, 

die als basisscholieren haar ook als conciërge 

hebben meegemaakt. 

Niet zo lang geleden werd de school 

benaderd door een groep oud-leerlingen, 

die elkaar al vijftig jaar niet hadden gezien. 

Ze wilden graag op een zaterdag bij elkaar 

komen. Geen probleem, Linda ontving en 

verwelkomde ze. Weer valt het woord heer-

lijk als Linda de sfeer beschrijft waaronder de 

zesentwintig oud-leerlingen elkaar weer op 

school troffen. Helaas voor hen is de school 

in 2004 grondig gerenoveerd. Eigenlijk zijn 

alleen de gevel en de sportzaal nog origineel, 

maar van binnen is het verder een compleet 

nieuwe school. Ook is het personeel, inclu-

sief de directeur, jong. De Da Costaschool 

heeft gelukkig een volledige bezetting aan 

leerkrachten, daar waar andere scholen 

soms met tekorten kampen. De schoen gaat 

evenwel wringen bij meerdere gelijktijdige 

ziektegevallen. 

Terwijl we het gesprek afronden komen we 

nog even over de Brexit te spreken. Na dit 

opgeruimde gesprek was het niet verbazing-

wekkend dat Linda zich nergens zorgen om 

maakt. Het is jammer dat het zo loopt, maar 

zij heeft een dubbele nationaliteit en blijft 

met veel plezier en vol vertrouwen nog een 

aantal jaren conciërge op de Da Costaschool. 

Michael Toorop 

Walking Dinner 
Alweer voor de derde keer organiseert het Bewonersoverleg een Walking Dinner in 
Duinoord. Buurtbewoners worden op de hoogte gebracht met een mooie aankondiging 
in de brievenbus, via sociale media en andere communicatiekanalen.  

De aanmeldingen stromen al gauw in groten 

getale binnen. “Buurtbewoners, die zijn 

verhinderd vragen zelfs hoe vaak we dit 

organiseren en wanneer het volgende dinner 

plaatsvindt”.  

Verrassend is vooral het enthousiasme onder 

de koks. Maar liefst twintig hobbykoks, al 

dan niet met souschef, willen koken voor hun 

buurtgenoten. Op vrijdagavond 8 november 

bespreken de koks in het Trefcentrum de 

details. Wie kookt vegetarisch, wie wil vier, 

wie wil zes eters? Een belangrijke motivatie 

van bijna alle koks: “buurtgenoten beter leren 

kennen, de gezelligheid en de verbondenheid 

voelen met elkaar”.

Op zaterdag 23 november ontmoet een kleine 

honderd deelnemers elkaar in het Trefcentrum 

voor het startsein.  Zij krijgen een korte uitleg 

en hun persoonlijke route met de locaties 

waar zij het voor-, hoofd-, en nagerecht 

nuttigen. Enige spanning is voelbaar en dat is 

best begrijpelijk, want wie ze aan tafel gaan 

ontmoeten, is nog een verrassing. Elke gang 

vindt plaats aan een andere tafel en in een 

andere samenstelling. Deelnemers ontmoeten 

hierdoor veel verschillende buurtbewoners. 

Rond half elf is iedereen weer in het 

Trefcentrum voor een afsluitende borrel. 

De stemming is opperbest, men heeft zich 

tegoed gedaan aan de gerechten, genoten 

van de gastvrijheid van ‘de buren’ en 

tal van nieuwe connecties zijn ontstaan. 

Complimenten zijn niet van de lucht.

De organisatie buigt zich binnenkort al over 

de datum voor volgend jaar en wij durven 

te wedden dat er nog vele Walking Dinners 

volgen.

Evelyne Romswinckel



Sweelinckplein 1, Den Haag, 
070 - 220 85 23

www.duinoordbusinesscenter.com

OFFICES 
FOR DEDICATED 
PROFESSIONALS

• General reception
• Stylish waiting room
• Luxurious amenities
• Spacious meeting room
• Atmospheric office spaces
• Indoor elevator
• High-quality service

Possibilities starting from 
€ 475,- ex. vat per month

Nieuw in Zaken

INDO to go, Reinkenstraat 3

Indonesische maaltijden, eten, afhalen of 

thuisbezorgen. Ook verkoop van Indische 

producten als boemboe, sambal, kroepoek, 

e.d. 7 dagen per week geopend van 16:00 

uur tot 20:00 uur www: D’Javas.nl  

(filiaal van dependance Muzenplein).

PALATO, Valeriusstraat 78, 

tel: 06 57 50 15 19 

Authentiek Italiaans restaurant van Andrea 

Menella. Alleen huisgemaakte producten, 

brood, pasta, toetjes, alles. Wisselende 

menu’s met uitsluitend seizoensgebonden 

producten, www: Palato.nl

la-di-da, Hollanderstraat 103, 

tel: 06 43 60 39 44 of 06 81 20 17 75

Ontwerpbureau van het architectenduo 

Laura en Diederik. Gespecialiseerd in duur-

zame, gasloze nieuwbouw en houtbouw. 

Laagdrempelig, ook advies voor duurzame 

renovatie binnenshuis. www. la-di-da.nl



• Secretariaat

maandag 9.00 tot 12.00 uur

woensdag 9.00 tot 12.00 uur

• Buurtbibliotheek

maandag, woensdag en

vrijdag 9.30 tot 12.30 uur

zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

• Digitaal steunpunt

Op afspraak via het secretariaat

• Ouderenadviseur

tijdens werkdagen tussen 

9.00 en 17.00 uur 

telefonisch bereikbaar. 070-4162020

• ’t Culturele Vuurtje

7 januari 2020 20:00 uur Trefcentrum 

Lezing Johan de Wit door 

Marcel Nonhebel

4 februari 2020 20:00 uur

Filmavond: Zwartboek van Paul Verhoeven

• Deadline ’t Lopend Vuurtje 221

22 januari 2020

• Bewonersbijeenkomst

woensdag 19 februari Trefcentrum

20:00 uur
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AgendaBeter een goede buur  
dan een verre vriend...
Of beter nog: een vriend dicht in de buurt! Stichting Vrienden van 
Duinoord heeft al vele prachtige initiatieven een steuntje in de rug 
mogen bieden. 

Hoewel Stichting Vrienden van Duinoord al 

ergens in de jaren tachtig werd opgericht, 

wekte het Bewonersoverleg deze Stichting  

zo’n twee jaar geleden tot leven, met de  

statutaire doelstelling ‘het steunen van initia-

tieven die bijdragen aan de sociale cohesie in 

de wijk Duinoord’. 

Stichting Vrienden van Duinoord biedt 

financiële ondersteuning aan mooie buurt-

initiatieven, waar andere subsidieverstrekkers te 

weinig of geen steun bieden. Een soort ‘buurt-

fonds’ dus, gericht op verbinding. Bewoners 

die activiteiten organiseren die de onderlinge 

banden in de wijk bevorderen, kunnen een 

financiële bijdrage bij de Stichting aanvragen. 

“Soms ontvangen wij aanvragen met focus 

op verduurzaming, infrastructuur, of andere 

mooie doeleinden, maar sociale cohesie is altijd 

het uitgangspunt”, aldus Anne-Karien von 

Fumetti, secretaris. 

Inkomsten worden verkregen uit donaties, 

giften, erfenissen en andere bronnen. “Hoe 

meer inkomsten, des te meer mogelijkheden 

om sociale cohesie te bevorderen. Vriend 

worden kan al vanaf € 25 per jaar. En daar 

krijgt de wijk veel voor terug. In 2019 werd 

o.a. Open Ateliers Duinoord, Sunny Court 

Festival, Marie Marché in de Reinkenstraat, 

het AED project in Duinoord, werkgroep 55+ 

en de Tasman Playmorning een steuntje in de 

rug geboden. Initiatieven die anders niet of 

nauwelijks rond gekomen zouden zijn”, aldus 

Jasper de Vormer, penningmeester. 

Om meer bekendheid te genereren stond de 

Stichting onlangs in een kraampje van Marie 

Marché. Camilla Gerding, voorzitter, zegt 

hierover: “We hebben veel nieuwe Vrienden 

gevonden, wij zijn alle gulle gevers enorm 

erkentelijk voor hun bijdragen. Hiermee 

kunnen ook in het komende jaar weer de 

nodige initiatieven doorgang vinden. Door 

participatie en vertrouwen ontstaat een veilige 

en prettige wijk. Dit is wat een wijk vorm en 

karakter geeft.” 

Camilla Gerding

voorzitter Stichting Vrienden van Duinoord

van links naar rechts: bestuurslid Annemieke Blaha, voorzitter Camilla Gerding, penningmeester Jasper de Vormer,  

secretaris Anne-Karien von Fumetti, bestuurslid Andy Wehkamp en Dorothee van der Donk, bestuurslid van Bewonersoverleg Duinoord. 

Vriend worden? 

Al vanaf € 25 per jaar op IBAN rekening-

nummer NL60 INGB 0000 8299 39 steunt 

u activiteiten in Duinoord. Kijk voor meer 

informatie op www.duinoord-denhaag.nl/

vrienden of volg de vrienden op Instagram  

@vriendenvanduinoord. Heeft u vragen,  

mail dan naar:  

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com
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Van huis uit is Agnes Hulleman kunstenaar, 

afgestudeerd aan de kunstacademie in Den 

Haag. Daarnaast werkt zij bij de Haagse 

Hogeschool. Tien jaar geleden startte zij in 

Leiden de opleiding tot kunstzinnig therapeut. 

Die opleiding maakte zij af en nu heeft Agnes 

twee dagen per week haar praktijk in Den 

Haag, die aangesloten is bij de Nederlandse 

Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën. 

De overige drie dagen is zij nog altijd aan de 

Haagse Hogeschool verbonden.

Holistische benadering

De basis voor haar werk als kunstzinnig 

therapeut ligt in de antroposofie. Die stro-

ming leert haar dat je altijd naar de totale 

mens moet kijken, naar het lichaam én naar 

de geest. Volgens deze benadering kunnen 

dezelfde klachten bij verschillende patiënten, 

vanwege hun verschillende karakter, tot een 

andere behandeling leiden. Ook elementen 

uit de homeopathie vinden een plaats in haar 

benadering.

Met haar therapie probeert Agnes het gezonde 

deel van de cliënt te versterken. Het zelfhelend 

vermogen van de cliënt doet dan de rest. 

Daarmee doet Agnes het tegenovergestelde 

van wat in de gangbare medische praktijk 

gebruikelijk is. “Artsen richten zich over het 

algemeen juist op het zieke deel van de 

patiënt”, zegt Agnes.

Onderzoek en behandeling

Het begint ermee dat een cliënt bij Agnes 

langskomt. Zij verdiept zich in de hulpvraag en 

onderzoekt wie die persoon is. Verder tekent 

zij de geschiedenis van de cliënt op: ziekten, 

ingrijpende levensgebeurtenissen, enzovoort.

Dan gaat de cliënt diagnostisch schilderen. 

Dat gebeurt met aquarelverf, nat-in-nat. Na 

enkele sessies kan Agnes een diagnose stellen 

en een behandelplan maken. Dat bespreekt ze 

vervolgens met de cliënt.

Het behandelplan geeft aan welke kunstzinnige 

oefeningen voor de cliënt het meest geschikt 

Helende kunst

zijn en welke materialen, technieken en 

kleuren hij of zij daarbij moet gebruiken. Deze 

oefeningen vormen de therapie. “De cliënt 

komt dan in een onbewuste laag terecht”, zegt 

Agnes, “louter door het werken komt de cliënt 

in een flow en voelt dat er dingen gebeuren”. 

In het doen schuilt namelijk de genezing; wat 

een cliënt precies maakt, hoeft geen betekenis 

te hebben en doet er eigenlijk niet toe.

De laatste tijd heeft Agnes naast haar zeven 

‘gewone’ cliënten ook een klasje van vijf 

mensen met dementie in een verzorgingshuis. 

Met hen werkt ze met pastelkrijt, vanwege het 

gevoel om met je vingers, je tastzin te werken. 

“Die mensen leven helemaal op”, zegt ze, 

“Prachtig werk”.

Pieter Duimelaar

Wijkgenote Agnes Hulleman heeft een praktijk voor kunstzinnige therapie. Zij laat haar  
cliënten schilderen en stelt op basis daarvan een diagnose en maakt een behandelplan.  
Haar behandeling bestaat uit schilder- teken- en/of boetseeroefeningen.

“Door het gezonde deel te versterken 
kom je tot genezing.”

De praktijk van Agnes Hulleman is  

gevestigd in Bink36,  

Binckhorstlaan 36, tel.: 06 43 80 05 55

www.agneskunstzinnigetherapie.nl

Agnes geeft ook therapie bij de cliënt thuis, 

indien nodig. 

Hofje van Schuyt wordt het genoemd, 

de vriendelijke appartementen op de 

plek waar voorheen de Volvo en BMW 

garages stonden. De omwonenden 

zijn blij met de verandering en vinden 

het een grote verbetering. Maar er is 

geen groen, het straatje is erg grijs en 

versteend. De schuin aflopende uitritten 

van de garages geven behoorlijk wat last 

voor senioren met rollators en moeders 

met kinderwagens. Het maakt een wat 

verloederde indruk.

“Dat kan anders!” denkt Heleen 

Muermans. “Ik wil bomen! Groen!” 

Zij schrijft de Gemeente Den Haag 

en ontvangt zowaar een positieve 

reactie.  Ze krijgt de medewerking van 

de Dienst Groenvoorzieningen van de 

gemeente plus de hulp van een land-

schapsarchitect. Heleen enthousiasmeert 

enkele buurtbewoners, onder wie Mark 
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Wat een buurt zo bruisend maakt, zijn alle particuliere initiatieven zoals straatfeesten, samen  
sporten, zingen of spelen dan wel eenzame buurtbewoners helpen.  Buurtbewoners willen vaak  
graag in vereniging of als vereniging bijdragen aan een gezellige en sociale wijk. 

Kennis, Kracht en Kansen

Heb je een goed idee voor onze buurt, maar 

weet je niet hoe je het kan uitvoeren? Wil 

je weten hoe je een stichting kan oprichten 

of jouw project kan financieren? Of wil je 

jongeren of expats betrekken bij jouw buurt-

initiatief? Omdat elke buurt in Den Haag 

specifieke uitdagingen kent, hebben de advi-

seurs van PEP Den Haag zich gespecialiseerd 

per stadsdeel. Zo kunnen ze je een passend 

advies geven voor de situatie in elke wijk.

De letters PEP staan voor Participatie 

Emancipatie en Professionals. PEP wil  

graag de verbindende schakel zijn en uiteen-

lopende organisaties in de buurt helpen en 

ondersteunen. Het motto van PEP Den Haag is 

‘Kennis, Kracht en Kansen’. 

Pauline van der Valk is de adviseur die 

zich heeft gespecialiseerd in stadsdeel 

Scheveningen: “In Duinoord weten de bewo-

ners elkaar goed te vinden en doet een kwart 

aan vrijwilligerswerk!” Om organisaties en 

besturen te ondersteunen geeft PEP trainingen 

en organiseren ze netwerkbijeenkomsten. Ook 

komt Pauline graag langs voor een advies-

gesprek, dan wordt er samen gekeken, wat  

er nodig is om het probleem waar een  

organisatie tegenaan loopt te verhelpen.

Om kennis te maken met Pauline kunt u haar 

mailen naar p.vandervalk@pepdenhaag.nl of 

bellen met 070 302 44 44. Een advies-gesprek 

kan plaatsvinden op het kantoor  

van PEP, maar natuurlijk ook bij uw  

stichting of vereniging in de buurt.  

Kijk ook even op www.pephelpdesk.nl om 

meer te weten over de diensten van PEP voor 

organisaties.

De redactie

Groen voor garages

“Ik wil bomen! Groen!”

van Kan, Annelies Dieudonné en Jacqueline 

Blok, om een werkgroepje te vormen.  

Na een aantal avonden bij Heleen thuis 

lukt het om een uitvoerbaar plan te maken.  

Intussen zijn de uitritten en de stoepen 

opnieuw bestraat, is het schuin parkeren 

veranderd naar recht parkeren, staan 

er boompjes en is er een brede groen-

strook met fleurige planten, zoveel 

mogelijk uitgezocht op bij-, vlinder- en 

vogelvriendelijkheid. 

De redactie van ‘t Lopend Vuurtje compli-

menteert Heleen Muermans met haar 

ondernemerszin en feliciteert de groep met 

dit fraaie resultaat. De 2e Schuytstraat is 

weer een stukje mooier geworden.

De redactie
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De hazelnootjes liggen op straat!
Straatbeplanting heeft in de loop der tijden 

de nodige veranderingen ondergaan. Zo 

werd begin 1800 de iep geïntroduceerd. Er 

was een goede soort ontwikkeld die voor-

namelijk in België werd gekweekt. Voor de 

zekerheid ging het vermeerderen vegeta-

tief. Het nadeel daarvan was dat de bomen 

gevoelig waren voor ziekten. Een echte ramp 

was de zogenaamde Iepziekte die in 1917 

uitbrak en veel slachtoffers maakte, wat tot 

heden nog altijd zorgen baart.

Hiermee werd duidelijk dat variatie nood-

zakelijk is, hetgeen ertoe geleid heeft dat we 

thans heel wat verschillende boomsoorten als 

straatbeplanting aantreffen.

Zo is ook de Turkse hazelaar of boomhaze-

laar in een paar straten van Duinoord verte-

genwoordigd. Wij kenden in ons land de 

struikvorm die veelal in bosranden voorkomt. 

De nootjes daarvan zitten solitair in een 

bescheiden bolstertje. Van de boomhazelaar 

zien die er heel anders uit. De vruchtjes zitten 

alleen, met twee of soms met drie bijeen in 

een groot warrig  omhulsel.

De boom in onze straat staat er al een paar 

jaar, maar droeg dit jaar voor het eerst vrucht. 

Wekenlang was het eronder bezaaid met die 

grote bolsters. Leuk, dat je de losgekomen 

hazelnootjes volop kon vinden.

Jaap van Loenen

Reinken Receptenwedstrijd
Een lekker recept is altijd welkom in de donkere wintermaanden.  
De redactie vroeg Monique Meuldijk, eigenares van kookwinkel 
Lamesa en geschenkenwinkel La Casa  om advies. 

Klanten vragen vaak wat ik vanavond ga koken, 

maar meestal weet ik dat op de dag zelf nog 

niet precies. Wel halen we op zaterdag vaak 

voor de hele week boodschappen in ons  

straatje en dan gaan we eigenlijk iedereen af. 

De kaasboer, de groenteboer, de slagers, de 

wijnwinkels, de bakkers. Eigenlijk kopen we  

elke week wel iets van iedereen in de straat.  

We boffen echt met zoveel speciaalzaken in  

de buurt!  

Waar ik echt fan van ben tijdens dit jaargetijde 

zijn langzaam gegaarde gerechten; stoof- 

gerechten, soepen, tray bakes. Dit is een 

heerlijk mengsel van alles wat je nog kan 

vinden in je keuken, gemengd in een braad-

slede, dertig minuten in de oven en dan eet 

je je vingers erbij op. Echt heerlijk! In dit geval 

is het een lamsbout met een muntsaus uit de 

oven geworden met krieltjes en gemengde 

groenten. Heel makkelijk om te maken omdat 

alles in de oven kan, waardoor je er geen 

omkijken meer naar hebt. Veel mensen zijn 

bang om het vlees te verpesten maar als je een 

mooi stuk koopt bij één van onze slagers en 

vraagt hoe lang en op welke temperatuur het 

vlees bereid moet worden, kan het echt niet 

mislukken! Uiteraard hebben we in de kook-

winkel ook handige hulpmiddelen om niets 

aan het toeval over te laten zoals braadtouw, 

kerntemperatuurmeters, goede braadsledes. 

Dus ga aan de slag en laat je niet ontmoedigen 

door ingewikkelde recepten en mooie foto’s  

in kookboeken. Uiteindelijk gaat het om de 

smaak én het eten van het gerecht in  

goed gezelschap!

Voor de feestdagen hebben we daarom ook 

een leuke prijsvraag bedacht: Mail ons jouw 

favoriete gerecht naar info@lamesa.nl. Wij 

gaan het bereiden en het winnende gerecht 

krijgt in januari een cadeaubon van € 30,-   

te besteden naar keuze in onze kookwinkel  

La Mesa óf in onze nieuwe cadeauwinkel  

La Casa. We zijn benieuwd naar al jullie 

recepten.

Monique Meuldijk

www.lamesa.nl  

Lamesa, Reinkenstraat 30   

La Casa, Reinkenstraat 77
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Twee PMD containers gerealiseerd!
Wist u dat we in Den Haag iedere dag 

zeshonderd ton afval produceren? Ruim 

één kilo per persoon per dag. In het vorige 

Lopend Vuurtje vroegen wij om uw steun 

voor ons initiatief om een aantal van de 

bestaande ORAC’s om te zetten naar een 

PMD container, een container voor Plastic, 

Metaal en Drankkartonnen. Dit afval kan 

gerecycled worden! We hopen dat met zo’n 

container dichter bij huis nog meer mensen 

dit afval gaan scheiden.

De eerste PMD container is gerealiseerd op 

de hoek Sweelinckplein / Reinkenstraat. En 

de tweede is gerealiseerd op de hoek 2e 

Sweelinckstraat / Hollanderstraat. Er wordt 

nog gewerkt aan een PMD bak op de hoek 

2e Schuytstraat/Koningin Emmakade.  

Begin volgend jaar gaan we daarvoor  

handtekeningen verzamelen. 

Voor het deel van Duinoord aan de oostkant 

van de Waldeck Pyrmontkade is locatie hoek 

1e Sweelinckstraat / Tasmanstraat in principe 
“Heel veel dank voor al uw handtekeningen!!!”

Voedselbank zoekt vrijwilligers
De Verswinkel Haaglanden aan de 

Zoutkeetsingel 72 in het centrum zoekt vrij-

willigers. Deze Verswinkel is op dit moment 

drie dag(del)en per week open voor klanten 

van twee, binnenkort drie uitgiftepunten. 

Klanten van de Verswinkel kunnen hier met 

goedgekeurd, maar …. we zoeken we nog 

iemand die deze bak wil “adopteren”. Een 

adoptant waarschuwt de gemeente wanneer 

er iets niet in orde is. Dus heeft u een groen 

hart, woont u daar in de buurt en wilt u deze 

taak op zich nemen, laat het ons weten.

Een folder wat allemaal in de PMD bak 

mag, is te vinden in het Trefcentrum, 

een door de Voedselbank verstrekte persoon-

lijke pas gratis boodschappen komen doen, 

in aanvulling op de wekelijkse voedselpak-

ketten. Daarnaast is de Verswinkel een plek 

voor klanten, waar ze een kop koffie of thee 

kunnen drinken in de koffiecorner.

De Verswinkel zoekt vrijwilligers die mini-

maal één dagdeel per twee weken beschik-

baar zijn, op dinsdag, vrijdag of zaterdag. 

Vrijwilligers gaan met de klanten in gesprek, 

houden de Verswinkel en haar voorraad bij en 

helpen klanten eventueel met het uitkiezen 

van producten.

Heeft u misschien belangstelling? Ze kunnen 

uw hulp goed gebruiken. Stuur een e-mail 

waarin u wat meer over uzelf vertelt naar 

sarah.mullie@VoedselbankHaaglanden.nl. 

Stichting Voedselbank Haaglanden werkt 

uitsluitend met vrijwilligers. Wie niet 

voldoende geld heeft om zelf dagelijks een 

maaltijd op tafel te zetten, kan zich bij de 

voedselbank aanmelden via een hulpverlener. 

Kijk voor meer informatie op  

www.voedselbankhaaglanden.nl/

voedselhulp. 

De redactie

Sweelinckplein 42. Mocht u  

ook voor uw straat initiatief  

willen nemen voor het omzetten van een 

bestaande ORAC container naar een PMD 

container, laat het ons per mail weten,  

dan gaan we samen aan de slag.

Marije Elkenbracht en Brian Eisenburger

DuinoordPMD@gmail.com

Reinken Receptenwedstrijd
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Kunstproject Maranathakerk
Het jubileumjaar van de Maranathakerk in Duinoord wordt 
afgesloten met een uniek kunstproject. 

Opening tentoonstelling  

Haagse stadsgezichten rond  

de Maranathakerk, 

zaterdag 21 december 

16:00 uur,  

Kunstzaal van Heijningen,  

Noordeinde 152A.  

De tentoonstelling loopt  

t/m 12 jan 2020

Met dit kunstproject wordt het  

jubileumjaar van de Maranathakerk aan  

de 2e Sweelinckstraat afgesloten. De kerk  

bestaat zeventig jaar. Parallel aan de 

tentoonstelling is een mapje met vijftien  

luxe uitgevoerde wenskaarten te koop;  

De kaarten zijn te koop via:  

publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.  

Ook verkrijgbaar bij bakker Hessing, 

Reinkenstraat. Achteraf per bank betalen. 

Jan Goossensen

Twaalf professionele kunstenaars zijn de 

afgelopen maanden in een wijde kring rond 

de Maranathakerk de stad ingetrokken om 

karakteristieke pleinen, plantsoenen en 

straten vast te leggen. Enkelen hebben het 

interieur van de kerk geschilderd.

Kunstzaal Van Heijningen aan het 

Noordeinde houdt van zaterdag 21 

december tot half januari een verkoop-

expositie van de schilderijen. Er zijn zo’n 

vijfendertig werken te zien.

In vroeger eeuwen gaf de kerk betaalde 

opdrachten aan kunstenaars. Dat kan nu 

niet meer. Maar de belangstelling van 

kunstenaars voor kerken en hun omgeving is 

gebleven. Kerk en kunst hebben raakvlakken. 

Wat beide willen uitdrukken, is meer of 

min verwant: hoe geef je wat onzegbaar is, 

vorm? Hoe vang je een sfeer, een gedachte, 

waardoor mensen geraakt worden door iets 

wat boven hen uitstijgt? Die veronderstelling 

van de organisatoren bleek te kloppen. De  

belangstelling van de landelijk bekende schil-

ders die aan het Haagse project meedoen, 

bleek groot.

afbeelding: 

Sweelinckplein 30 x 24cm,  

Ton van Steenbergen

Nieuw:  
Duinoordse Wandelclub
Elke 1e vrijdag van de maand

6 december 2019 - 3 januari 2020

6 februari 2020, enzovoort.

Verzamelen 10:30 uur bij het Trefcentrum

Sweelinckplein 42, hoek Reinkenstraat

Afstand tussen de 10 en 14 km  

heen en terug

Ook mogelijk: tussen de 5 en 7 km  

alleen heen  

en terug met HTM bus/tram gegarandeerd

Wandel mee in uw wijk
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Het oog van de lezer 
Laan van Meerdervoort, een dwarsdoorsnede van Den Haag

Een mooi geïllustreerd kijk- en leesboek 

over de Laan, die ’t zand en ’t veen 

schijnt te scheiden in ons ‘s-Gravenhage.

Je kunt je verliezen in de historische 

uitstapjes aan de hand van verhalen 

rondom deze langste laan van Den Haag. 

Maar ook allerlei inkijkjes in de historie 

van gebouwen en huizen die  erlangs 

zijn gebouwd en soms weer verdwenen 

zijn. In een soort droomreis door de tijd 

maak je kennis met een laan, waarna je 

nooit meer achteloos erdoorheen reist of 

oversteekt. 

Gloedvol en tegelijkertijd uitnodigend 

beschreven met onverwachte stapjes in 

de vroegere en huidige tijd voorzien van 

herkenbare illustraties.

Mooi is ook de beschrijving van onze wijk 

Duinoord met al haar bijzonderheden, 

zoals het Cornerhouse, de verdwenen tram 

met kiosk op de Waldeck Pyrmontkade, 

Sunny Court en de voormalige Haagse 

Huishoudschool. Er wordt ook een heus 

feministisch boek genoemd, waarvan de 

schrijfster, Hilda van Suylenburg,  op nummer 

55 woonde. Zij is presidente geweest van de 

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 

in Den Haag, in 1898.

Ook over de naamgever van de Laan, het 

landgoed Meerdervoort gebouwd in 1660 

in een nog volledig woest landschap, is 

het verhaal bijzonder. Alles komt aan bod, 

de opbouw, bestrating, de eerste huizen, 

de bijzondere gebouwen, de inmiddels 

verdwenen gebouwen en ook de weder-

opbouw na de Tweede Wereldoorlog als 

voorlopige afsluiting, want de geschiedenis 

gaat door.

Laan van Meerdervoort, een dwarsdoorsnede van Den Haag is verkrijgbaar in de buurt- 

bibliotheek 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 vrijdag-

morgen van 9:30 – 12:30 en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 . Het lidmaatschap en het 

huren van boeken is gratis. De leentijd is vier weken.

Kortom voor ieder, die zich met deze 

bijzondere stad en Laan verbonden voelt, 

een heilig moeten om dit document te 

lezen en te bekijken.  

  Marcel Nonhebel

Kunstproject Maranathakerk

Buurtgenoot Jacques Vrijling wees de 

redactie op deze vaas met het opschrift N.V. 

Laan van Meerdervoort 1894 – 1919. Vrijling 

is een fervent koper op veilingen en via het 

Venduhuis schafte hij de vaas aan.

De Maatschappij tot Exploitatie van 

Onroerende Goederen Laan van 

Meerdervoort werd in 1894 opgericht door 

Martinus Zanen en Adriaan Goekoop. Grote 

stukken land werden aangekocht voor 

stadsuitbreidingen aan o.a. Ockenburg en 

landgoed Meer en Bosch, waarna begonnen 

werd met de  aanleg en de bouw van de 

Laan van Meerdervoort. Het kantoor van de 

firma was gevestigd in de Zoutmanstraat. 

125 jaar Laan van Meerdervoort
Begin 20e eeuw was het de grootste 

maatschappij die belegde in onroerende 

goederen. Ter viering van het 25-jarig 

bestaan van de aanleg van de langste laan 

van Den Haag, nu precies 100 jaar geleden, 

liet men bij de Porceleyne Fles in Delft deze 

plateel geschilderde vaas maken. 

Recent verschenen boek, 100-jarige vaas, 

honderdvijfentwintig jaar de langste laan, 

zijn verrassend samen en als finishing touch 

de Laan van Meerdervoort op de voorplaat, 

een schilderij van Hans Versvelt gemaakt ter 

gelegenheid van 70 jaar Maranathakerk.

De redactie

Wandel mee in uw wijk
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AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

Babiche 
Demelinne
Assistent register
makelaar taxateur

Robbert d’Hondt
NVM register 
makelaar taxateur  
& bouwkundig 
ingenieur

  070 350 70 50      info@estata.nl

Met onze persoonlijke aandacht, ons unieke 
netwerk en brede aanbod zorgen wij ervoor 

dat jij krijgt waar je echt blij van wordt!
www.estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Halloween begint al vroeg in de middag 

op woensdag 30 oktober in de winkel van 

Pluk & Paloma in de 2de Schuytstraat. Net 

als in voorgaande jaren heeft Anca haar 

winkeldeur opengezet voor de buurt-

kinderen. Zij kunnen zich er professioneel 

laten schminken voor het Halloween 

feest, dat vanaf 17:00 uur losbarst in de 

Reinkenstraat. Overal griezelen kinderen 

in spooky pakken en met zwarte punt-

mutsen. Veel etalages zijn versierd met 

pompoenen, skeletten of heksen op 

bezems. Winkeliers delen snoep uit of 

schenken limonade. Voor de winkel  

van Gall & Gall kruipt een huiveringwek-

kende zombiebaby over de stoep. De 

slimy voeldozen van kinderdagverblijf ZO 

vinden gretig aftrek. Halloween is een  

echt Hollands feestje aan het worden.

 De redactie 

Halloween

internationaal actief en heeft vele kunstwerken 

gemaakt in Europa, de VS, Libanon en  

Sri Lanka.

Het grijze, nuchtere, kubistische ambassade-

gebouw uit 1972 is tijdelijk beplakt en heeft 

hierdoor een kunstzinnige uitstraling gekregen. 

Volgens de ambassade brengt deze kunstzin-

nige uiting de positieve gevoelens van 1989 in 

herinnering. Eind jaren tachtig en begin jaren 

negentig gingen de mensen in Oost-Europa 

massaal de straat op om op te komen voor 

hun rechten en voor vrijheid en democratie.

De redactie

Menigeen zal zich nog goed kunnen herin-

neren dat op 9 november 1989 de Berlijnse 

muur viel. Duitsland viert deze herfst dan ook 

het jubileum ‘30 jaar val van de Muur’. De 

kunstenaarsgroep TAPE OVER Tape Art Crew 

Berlin heeft ter gelegenheid hiervan onlangs 

een kunstwerk van kleurrijk kleefband op de 

gevel van de Duitse ambassade aan de Groot 

Hertoginnelaan gecreëerd. Deze kunstenaars-

groep werd in 2011 in Berlijn opgericht en 

begon met Tape Art in Berlijnse clubs. De 

stijl heeft elementen uit de Street Art en uit 

Urban Art. Ondertussen is deze groep ook 

Tape over
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Wanneer! Wat! Bellen.
Ik hoor dat het bij veel mensen onbekend is, wanneer je nu welk 
nummer belt van de politie. Ik hoop dat onderstaande lijst  
opheldering geeft.    

Wijkagent Anje Veentjer werkt aan bureau 

Scheveningen, Nieuwe Parklaan 250. 

Telefoon: 0900-8844. U kunt de  

wijkagent mailen op:  

anje.veentjer@politie.nl

Where everybody knows your name
Op de plek van het vermaarde café Cheers huisvest sinds vier  
maanden Sgroppino, een intiem Italiaans restaurant. Voor  
de nieuwe bewoners van het Verhulstplein is het alleen even  
de Kennedylaan oversteken.   

Pepe en Joop zwaaien in Sgroppino de 

scepter. Joops vrouw en ook dochter Joany 

helpen mee in de zaak. Van de overige 

personeelsleden moet Alice bij  naam worden 

genoemd. Met een beetje geluk verrast zij de 

gasten met de vertolking van een aria uit een 

musical of met een chanson van Adele. 

Op vrijdagavond stappen we een volle zaak 

binnen. De inrichting is sfeervol, onge-

dwongen Italiaans met mooi gedekte tafels. 

We hebben dit keer onze mannen meege-

nomen, dus we eten met z’n vieren. Het zijn 

flinke porties weten Traysi en Mark, dus we 

besluiten om twee voorgerechten te delen. 

Het wordt Vitello Tonnatto, op inderdaad een 

royaal bedekte schotel en Schiacciate, verras-

send luchtig en smaakvol pizzabrood met 

rozemarijn en zeezout. 

Als hoofdgerechten kiezen wij gegrilde 

verse tonijn, ossenhaas van de grill met 

Ook trek gekregen? Bezoek Sgroppino, 

misschien verrast het complete ADO elftal 

u met hun aanwezigheid, zoals Traysi en 

Mark overkwam op zomaar een doorde-

weekse dinsdag.  

www.sgroppino-ristorante.nl; 

Jacob Gillesstraat 21

gorgonzola, getrancheerde ossenhaas met 

rucola, cherry tomaatjes en Parmezaanse 

kaas en tot slot de fameuze Tagliolini al 

Tartufo. Dit laatste gerecht wordt aan tafel 

klaargemaakt en het is een feest om de 

bereiding ervan te bekijken. De huisge-

maakte pasta wordt met boter en salie in een 

grote Parmezaanse kaas verwarmd, waarbij 

meermalen de vlam eroverheen gaat. Het 

geheel wordt afgemaakt met verse truffel. De 

bestelde hoofdgerechten zien er alle vier zo 

appetijtelijk uit, dat we niet kunnen nalaten 

om van elkaars gerechten te proeven en 

halverwege onze borden te wisselen. 

Als de drie Sgroppino’s op tafel komen en 

ik een slokje heb geproefd, weet ik dat ik 

verkeerd eraan deed om het toetje over te 

slaan. Goddelijk deze spoom van citroenijs, 

wodka en prosecco.

Kitty Bos en Traysi Smith

die langere tijd in auto’s verblijven. Onthoud in 

dit soort situaties een signalement en in welke 

richting men is weggelopen. Als voertuigen 

erbij betrokken zijn, noteer dan het kenteken.

Bel: 0900-8844 voor zaken die wel even 

kunnen wachten:

 � Overlast: Hangende jongeren in het 

plantsoen die veel geluid produceren door 

te hard praten of muziek. Stank door het 

blowen, rotzooi door personen die in het 

park verblijven. De overlast van geluid 

geldt ook voor geluid afkomstig van 

buren.

 � Verkeerd geparkeerde auto.

Bel 112 voor zaken die snel optreden vereisen:

 � Aanrijdingen met gewonden

 � Inbraak of mogelijke inbraak, 

Personen die over muren of schuttingen 

klimmen. 

 � Diefstal van auto, fiets, bromfiets, tas, 

portemonnee of andere goederen.

 � Vernieling of bekladden van 

goederen zowel privé als gemeentelijke 

goederen.

 � Verdachte omstandigheden. Dit zijn 

omstandigheden die in uw ogen niet 

normaal zijn. 

U heeft het gevoel: “Hier klopt iets niet!” 

Personen die doelloos rondhangen. Personen 

Halloween
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Riskant parkeren in winkelstraten
Het kan zo maar gebeuren dat je als bewoner van onze wijk of het Statenkwartier, in het bezit van 
een parkeervergunning voor dit hele gebied, na een bezoek met de auto in een van de winkelstraten 
onverwacht geconfronteerd wordt met een boete van 61 euro (plus uurtarief). 

Laan van Meerdervoort

Valeriusstraat

Valeriusstraat

Frederik H
endriklaan

Frederik H
endriklaan

Laan van Meerdervoort

Suezkade

VERGUNNINGSGEBIED
Geuzen- Statenkwartier/ 
Duinoord

De parkeervergunning met gebiedscode 14 
is geldig in de straten en straatdelen binnen 
het omlĳ nde gebied.

Binnen dit gebied: maandag tot en met 
zondag van 13.00 tot 24.00 uur.

De vergunning is niet geldig in de 
straatdelen aangegeven met deze 
markering van maandag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur:
• Aert van der Goesstraat
•  Frederik Hendrikplein, tussen Aert van 

der Goesstraat en Frederik Hendriklaan
•  Frederik Hendriklaan 

(tussen Frederik Hendrikplein 
en Prins Mauritslaan)

De vergunning is niet geldig in de 
straatdelen aangegeven met deze 
markering van maandag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur:
• Reinkenstraat
• Valeriusstraat

14

190912_DSB_DHMH_A5_Fld_Betaald_Parkeren_Gebied_14_v1.indd   3-4 17-06-19   15:21

De reden is dat voor een aantal straten in het 

deze zomer uitgebreide vergunningsgebied  

Duinoord-Statenkwartier een aparte regeling 

geldt, die nergens op straat vermeld wordt. 

Die regeling houdt in dat in bepaalde winkel-

straten de parkeervergunning niet geldt 

op maandag t/m zaterdag tussen 13:00 

en 17:00 uur. Het betreft de Reinkenstraat, 

Valeriusstraat, Aert vd Goesstraat, Frederik 

Hendriklaan.

Deze informatie is nergens in de betref-

fende straten te vinden, alleen in de folder 

van dit vergunningsgebied. De werkgroep 

Verkeer van het Bewonersoverleg heeft 

in een brief aan de dienst Stadsbeheer 

gevraagd de bestaande gele bordjes in deze 

straten te voorzien van een nieuwe tekst: 

‘Parkeervergunning niet geldig ma t/m za 

13-17 uur’. Dit voorstel is afgewezen met als 

reden dat alle wijkbewoners enkele maanden 

geleden in een brief over de nieuwe regeling 

alle informatie hebben kunnen vinden; een 

aparte vermelding op bordjes vindt men 

onnodig. 

De werkgroep heeft de dienst Stadsbeheer 

laten weten dat het niet reëel is te 

verwachten dat alle bewoners met een 

parkeervergunning de folder grondig bestu-

deerd hebben en al deze bijzonderheden 

paraat hebben als ze bij een straat met 

winkels terechtkomen. Wij beschouwen het 

ter plekke ontbreken van een waarschuwing 

als een serieuze tekortkoming in de 

informatievoorziening.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van 

onze lezers die mogelijk een keer met deze 

‘leemte’ te maken hebben gehad. Stuur uw 

reactie naar verkeer@duinoord-denhaag.nl.

In het eerste kwartaal van volgend jaar zal 

de gemeente een evaluatie houden over de 

gevolgen van de nieuwe parkeerregeling. De 

werkgroep is ook benieuwd naar de effecten 

van de veranderingen in de gebiedsindeling: 

Statenkwartier erbij, Regentessekwartier eraf. 

Robert van der Linde, 

Werkgroep Verkeer Duinoord
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Riskant parkeren in winkelstraten The Expat Page

Meeting for Expats

On Sunday 26th January from 16.30 to 18.00 

in the afternoon, we would love to get toge-

ther with our expats living in the Duinoord 

neighbourhood, so you are all cordially 

invited to our Community Centre on the  

Sweelinckplein 42. Drinks are on the house but 

it would be lovely if you could bring along a 

bit of home-made finger food to share out.

We would like to take this opportunity to 

discuss your possible interests in our activities. 

We are thinking of organizing a lecture in 

English on the different types of architecture in 

Duinoord. The Dutch version, which was held 

some time ago, was a great success, but we 

need your help and input on how to proceed. 

Please register before January 15th by emailing 

secretaris@duinoord-denhaag.nl with a cc to 

Edith Bergansius bergans12@kpnmail.nl of the 

expat group. 

Looking forward to seeing you then and enjoy 

the holiday season!

JOIN US FOR A WALK THROUGH YOUR 

NEIGHBOURHOOD

New: The Duinoord Walking Club

The first Friday of every month: 6th December 

– 3rd January – 6th February, etc.

Meet at 10:30 at the Trefcentrum Community 

Centre, Sweelinckplein 42, on the corner of 

the Reinkenstraat.

The round trip will be between 10 and 14 km 

or between 5 and 7 km if you just go one way 

and take the HTM bus/tram back.

Two PMD (Plastic, Metal, Drink carton) 

containers!

Recently an initiative has been started to 

change some of the existing ORACs (the 

underground trash containers) into containers 

for Plastic packaging, Metal packaging (tin 

cans) and Drink cartons. This trash can be 

recycled! Many signatures were collected to 

support this initiative, which resulted in the 

first PMD being placed on the parking lot 

on the Sweelinckplein / Reinkenstraat. Also a 

PMD container has been placed on the corner 

of the 2e Sweelinckstraat / Hollanderstraat. It 

can be recognized by a large sticker on the 

container. A flyer in English about what to put 

in the PMD is available at the Trefcentrum 

Community Centre, Sweelinckplein 42.

English caretaker at a very Dutch school

Linda Goldynek has been the caretaker 

of the Da Costa Elementary School in the 

Hollanderstraat for more than 20 years. It is 

clear that Linda lives for this school. She loves 

the work they do and she feels like it is her 

school and they are her children. It is also very 

clear that the children really love her and have 

a lot of respect for her. Because, although 

Linda loves to have a laugh and share a joke, 

she is also very neat, tidy and organised, so 

she can be very strict and fair-minded. Rules 

are rules so you are not allowed to interrupt 

someone when they are talking, and one-word 

answers are out of the question. 

Linda was born in the UK and when she 

was 17 years old she came to live in the 

Netherlands. She wanted to see the world 

and just got stuck here. She first worked 

in Rotterdam as an au pair and then spent 

some time in Antwerp before returning to the 

Netherlands, landing this time in The Hague. 

She first came across the Da Costa School 

when her daughter turned 4 and started her 

education there. Linda did voluntary work in 

the Da Costa’s play school and she did such 

a good job, it was suggested that she should 

be offered a permanent position. Thanks to a 

new Government programme to create jobs, 

she was taken on as the school’s new caretaker. 

She loves the job for the freedom it offers her. 

She starts at 7.10 and locks up at 17.00 – a 

couple of hours earlier on Wednesdays. Linda 

has been working at the Da Costa school for 

so long that she now sees her ex-pupils back in 

the school yard as parents, bringing their own 

children to school. 

When interviewing any Brit these days, the 

subject of Brexit just has to be raised. Although 

Linda thinks that the whole situation is a real 

shame, she isn’t too worried about what the 

consequences of Brexit will be for her. She has 

duel nationality and so she is assured of being 

able to stay and continue happily working 

as caretaker at the Da Costa school for many 

years to come.

where everybody knows your name 

Once upon a time there was a bar called 

Cheers in The Hague but now, even though 

the name has changed to Sgroppino 

and the cuisine has changed to Italian, 

the welcome is still as warm. This is the 

ideal spot for our new residents on the 

Verhulstplein – you just need to cross the 

Kennedylaan and you will feel as if you have 

gone from home to home.

This family run restaurant has been open 

for four months now. Mother, father and 

daughter are joined by the very Italian Pepe 

and Alice and the welcome they give makes 

you feel as if you have been eating there all 

your life. Alice has the most wonderful voice 

and if you are lucky she will sing for you. 

We went on a Friday evening and it was 

buzzing. Beautifully decorated, modern 

Italian style with a great atmosphere. The 

servings are generous so we decided to 

share 2 starters between the 4 of us – Vitello 

Tonnato and Schiacciata, which is fresh 

pizza bread from their wood oven with 

rosemary and sea salt.  Our main course 

was the most delicious fresh grilled tuna 

I’ve ever had, grilled tenderloin steak 

with gorgonzola, rucola, cherry tomatoes 

and Parmesan cheese, and their famous 

Tagliolini al Tartufo, which is prepared at 

your table in a huge Parmesan cheese. A 

real feast to behold. Dessert was of course 

a festive glass of Sgroppino: a generous 

serving of lemon sorbet with prosecco and 

a shot of vodka, whipped up at your table 

in a huge metal bowl.

Has this given you an appetite?  Call in or 

book in advance as you may be surprised, 

as we were one Tuesday evening, to find 

the whole of the ADO Den Haag football 

team dining there!

  

www.sgroppino-ristorante.nl

Jacob Gillesstraat 21

Expat page by Traysi Smith

TRAYSI’S TRANSLATIONS

traysi@traysistranslations.nl

06 4961 3571
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•  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 

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

In het zonnetje

Zowel in leeftijd als in bezorgjaren is Wim Lelieveld misschien 

wel de oudste bezorger van ’t Lopend Vuurtje. Al tien-

tallen jaren brengt hij ons wijkblad huis aan huis in de 

Nicolaistraat en op een deel van de Groot Hertoginnelaan. 

Samen met Ida woont Wim al sinds september 1959 in de 

Van Blankenburgstraat. Wim was weeskind  en groeide op 

in kindertehuizen. Na zijn huwelijk gunde de gemeentelijke 

dienst huisvesting Wim een eerste eigen woning, de enorme 

naoorlogse woningnood ten spijt. In buurthuis Op den Engel 

aan de Waldeck Pyrmontkade gaf Wim dertig jaar lang yoga 

lessen op de maandagavond. Voor Welzijn Scheveningen 

verzorgde hij eenmaal per week het transport van maaltijden 

voor armen en daklozen. De maaltijden werden gekookt in 

het Willem Dreeshuis en Wim bezorgde deze in Scheveningen. 

Onlangs waren Wim en Ida zestig jaar getrouwd. De redactie 

feliciteert het paar en zet ze graag in het zonnetje.

De redactie
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Apotheek Prins Hendrikplein organiseert in samen 
werking met het bedrijf Estée Linde een huid
verzorgingsdag. Op deze dag komt een schoonheids
specialiste u een gratis persoonlijk advies geven.  
Elke afspraak duurt een half uur.
Er wordt gebruik gemaakt van de producten die te koop zijn 
in onze apotheek. Apotheek Prins Hendrikplein verkoopt de merken Vichy, 
La RochePosay en Eucerin.
Maak met een van onze apothekersassistentes een afspraak!

woensdag 
28 november 

Welkom!

Gratis huidadvies

Prins Hendrikplein 3 
Tel: 0702054920
Email: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

mavrij: 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

A r e  y o u  l o o k i n g  f o r  a  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  f e e l  a t  h o m e , 
g e t  t h e  b e s t  p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e  a n d  s e r v i c e  a n d 

w h e r e  y o u  d o  a c h i e v e  y o u r  g o a l s ? 

SAVE TIME AND BE FIT

NEDERLAND

Get a full body  
work-out in 20 minutes.

We work with the 
newest body technology.

T h e n  E M S  R e v o l u t i o n  i n  T h e  H a g u e  i s  t h e  s t u d i o  f o r  y o u !

info@ems-revolution.nlwww.ems-revolution.nl
+ 316 45 28 29 35 

In het zonnetje



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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•  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


