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Is jouw toekomst nog één groot vraagteken? Wat wil je gaan 
doen? Wat zijn jouw interesses? Waar liggen je talenten? 
Een studie kiezen kan heel lastig zijn.
Twee ervaren studiekeuzecoaches helpen je graag bij het 
kiezen van de studie die bij je past!

Bel/app Thecla of Moniek 
voor een gratis eerste gesprek. 

En….. hoe zit het met jouw studiekeuze?

moniek hiemink
studiekeuzecoach

psycholoog
www.moniekhiemink.nl
info@moniekhiemink.nl

06 83580244

Thecla Molijn | FÍLATIM
Bureau voor begeleiding 
bij studiekeuze
www.filatim.nl
info@filatim.nl
06 44942080

moniek hiemink
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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  
Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt, Willemspark  
en Duinoord kunnen gebruik maken van de 
wijkbus. Voor € 22,- per kwartaal (met partner  
of begeleider € 30,-) heeft u een abonnement  
op deze vrijwilligersdienst. Wanneer u abonnee 
bent kunt u een dag van te voren bellen, tussen 
09:00-10:00 uur, naar het meldpunt 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: Kitty Bos, Sandra van Dijk, Pieter Duimelaar,  
Traysi Smith en Michael Toorop
Eindredactie: Kitty Bos
Aan dit nummer werkten mee: Ronald Bakker, 
Veronica Hekking, Sven Mieog, Richard Kleinegris, 
Ingrid Meijering, Menno van Ginkel,  
Gerard Burema, Piet-Hein Schoemaker, Celia Struik, 
Gesien Bruins, Loek Bos, Jelmer de Visser 
Omslag: Google Earth
Vormgeving: Mike van der Geest | Geste ontwerp
Druk: Drukkerij Quantes / Oplage: 4.900
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.
Deadline kopij: nr. 230/10 nov, nr 231/jan '22

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: Gerard Burema
secretaris@duinoord-denhaag.nl

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

bestuursleden: Bart Draese, Freek Haarmans, 
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.

Beste Buurtgenoten  
Uit de enquête van de Gemeente Den Haag onder de bewoners van Duinoord voor het  

vierjaren beleidsplan is gebleken dat maar liefst 81% van de geënquêteerde mensen  

´t Lopend Vuurtje gebruikt om zich te laten informeren over de wijk. Daar zijn we vanzelf-

sprekend super trots op. Dat komt ook door alle input die we van u mogen ontvangen, 

waarvoor dank. 

Deze editie van ons blad staat in het teken van verduurzaming. Door alle extreme weers-

omstandigheden en de daarbij behorende problemen groeit het besef dat we iets moeten 

doen. En waar beter te beginnen dan bij onszelf. In dit nummer inspirerende verhalen om te 

verduurzamen. 

Daarnaast zijn we ook enthousiast over de geslaagde reddingspoging van boek-

handel Colette, roepen we iedereen op om zich op te geven voor het bootcamp op het 

Sweelinckplein en praten we met kunstexpert Jim van der Meer Mohr over ´Tussen Kunst en 

Kitsch .́ Behalve duurzaamheid veel aandacht voor kunst in de wijk, zoals de beelden in de 

openbare ruimte en de succesvolle editie 2021 van de kunstroute. Tenslotte een update over 

de stand van zaken rondom tramlijn 16. 

Genoeg te lezen. Dank voor alle hulp en met name ook de vrijwilligers die voor de verspreiding 

zorg dragen. We hopen dat u heeft genoten van een fijne zomer. 

De redactie
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Kunst kleurt het leven
Als twee mensen met een Indische achtergrond in gesprek raken gaat het al 
snel over eten. Zo ook als Jim van der Meer Mohr en ik in zijn werkkamer zitten 
voor dit interview. We zijn het er al gauw over eens waar je in of rond Duinoord 
heerlijke rijsttafels kunt bestellen en waar je moet zijn voor risolles, maiskoekjes 
(Frikadel Jagung) en Dadar Isi (Telor Isi).

Jim en zijn vrouw woonden oorspronkelijk 

in Utrecht. Als zijn toen nog vriendin, nu 

echtgenote, in 1982 een baan krijgt bij het 

ministerie van Economische Zaken besluit 

het stel te verhuizen naar Den Haag. Ze 

komen terecht bij een nicht van Jim in de 

2e van Blankenburgstraat. Na een korte 

uitstap naar het Statenkwartier vestigen ze 

zich definitief in Duinoord, waar ze al weer 

32 jaar in hetzelfde huis wonen. 

Als we in Jims studeerkamer kijken naar een 

schilderij van de kunstschilder Johannes 

Cornelis van der Meer Mohr (1821-1876) 

komt zijn dubbele achternaam ter sprake. 

Deze is ontstaan in 1807 toen de broers 

Pieter Johannes en Johannes Carolus de 

familienaam van hun moeder (Van der 

Meer) voor hun uit Duitsland afkomstige 

achternaam Mohr plakten. Dat was in die 

tijd niet ongebruikelijk en bovendien kon 

dat makkelijk, omdat pas in 1811 de burger-

lijke stand algemeen werd ingevoerd en 

achternamen toen werden vastgelegd. 

Kunst is de rode draad in het leven van Jim. 

Hij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht 

en heeft sindsdien een indrukwekkende 

staat van dienst opgebouwd van veiling-

meester en taxateur tot Fine Art Consultant 

en van schrijver van een zeer groot aantal 

catalogi en publicaties over uiteenlopende 

kunsthistorische en genealogische onder-

werpen tot docent. 

Tussen Kunst en Kitsch

Het bekendst is Jim wel van het 

tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch .́ Het 

populaire programma van de AVROTROS is 

al 37 jaar op de televisie en weet nog steeds 

te boeien. Jim is sinds 2013 een van de 

experts die aan het programma meewerken 

en zijn expertise is de schilderkunst tot 

1800. Voor de coronatijd wisten de experts 

vooraf niet wat ze te beoordelen kregen. 

Soms kwamen er wel 700 tot 1000 mensen 

langs met kunst of kitsch. Bij de ingang 

werd een eerste selectie gemaakt. De voor-

werpen werden beoordeeld en ingedeeld 

in groepen: schilderijen tot 1800 bijvoor-

beeld, moderne kunst, zilveren gebruiks-

voorwerpen, etc. Zodoende kwamen de 

gasten bij de juiste experts terecht. Om te 

beoordelen of iemand daadwerkelijk op de 

televisie komt, of zelfs aan de hoofdtafel 

met de expert en presentator Frits Sissing, 

hangt niet alleen van de waarde af maar 

vooral ook van het verhaal. Kom je namens 

iemand anders en weet je weinig of niets 

over het voorwerp te vertellen, hoe je eraan 

komt bijvoorbeeld, dan kom je niet voor 

het voetlicht. 

Zo heeft Jim wel eens een heel interessant 

klokschilderij onder ogen gekregen. In 

zo´n schilderij werd dan vroeger daadwer-

kelijk een gat gemaakt om er een klok in 

te hangen. Meestal is de kwaliteit van het 

schilderij matig, maar in dit geval was het 

een heel aardig werk en kwam de klok ook 

nog uit een hele andere periode en paste 

er eigenlijk niet zo goed bij. Misschien 

geen waardevolle combinatie, maar wel 

spraakmakend. 

Het duurste object dat Jim ooit in dit 

programma kreeg aangeboden was een 

schilderij van de Belgische kunstschilder 

Frans Franken II dat de Annunciatie door de 

aartsengel Gabriël aan Maria voorstelde. De 

waarde werd destijds door Jim op minimaal 

€ 40.000,- geschat. Overigens zeggen 

de experts er altijd bij dat het genoemde 

bedrag waarschijnlijk het bedrag is dat je er 

bij een antiquariaat of handelaar voor zou 

moeten betalen. Dat is natuurlijk iets anders 

dan wat je ervoor kunt krijgen, bovendien 

blijven het schattingen. Helaas horen de 

experts zelden of nooit of hun schattingen 

in de praktijk verwezenlijkt zijn, omdat 

de meeste mensen het voorwerp gewoon 

thuis houden of niet terugkoppelen. Soms 

veroorzaken die schattingen problemen op 

het thuisfront. Zo was er ooit een mevrouw 

die een voorwerp liet taxeren dat enkele 

duizenden euro ś hoger werd ingeschat 

dan waarvoor zij het bij de verdeling van 

de ouderlijke boedel had verkregen. Daar 

kwam de familie dus later bij haar op terug. 

Het programma wordt altijd in het voorjaar 

opgenomen en uitgezonden in het najaar 

en andersom. Er zijn zo´n zes opnamedagen 

per seizoen. Nu in de coronatijd kunnen 

er lang niet zoveel mensen als normaal 

komen en moet men eerst een foto met 

wat informatie insturen. De pre-screening 

gebeurt dan niet aan de deur maar op 

afstand, zodat er tijdens de opnamedagen 

minder publiek is en men zich beter aan de 

coronamaatregelen kan houden. 

Tijdens ons gesprek blijven Nederlands-

Indië en Indonesië terugkomen. Een zeer 

groot deel van Jims directe familie van 

vaderskant woont nog steeds in Indonesië. 

Hij onderhoudt er warme contacten mee 

Kunst is de rode draad  
in het leven van Jim.  
Hij studeerde kunst-

geschiedenis in Utrecht  
en heeft sindsdien een  
indrukwekkende staat  

van dienst opgebouwd.
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en heeft ze een paar keer in Kalimantan 

en Java opgezocht. Het toeval wil dat zijn 

dochter nu ook in Indonesië woont. Als 

studente heeft ze eerst een tijd op Bali 

gewerkt met verstandelijk gehandicapte 

kinderen. Dat beviel haar en de Balinese 

stichting waar ze toen voor werkte zo 

goed dat ze na haar afstuderen is terug-

gegaan. Inmiddels is ze er getrouwd, heeft 

twee kinderen en woont ze er al weer tien 

jaar. Via de stichting ´Volunteer Programs 

Forever´ zet ze zich nu in voor ondersteu-

ning en ontwikkeling van de lokale Balinese 

Meer informatie over het werk, de onder-

zoeken en publicaties van Jim vindt u op 

www.vandermeermohr.nl 

bevolking en het verbinden van mensen 

wereldwijd.

Het leven op Bali in coronatijd valt momenteel 

niet mee. Het aantal coronabesmettingen is 

enorm en de coronamaatregelen zijn zeer 

ingrijpend. Het eiland is, evenals de rest van 

Indonesië, in een strenge lockdown en heeft 

te maken met een financiële en sociale ramp. 

De stranden van Bali zijn gesloten en iedere 

toerist die buiten zonder mondkapje rond-

loopt, wordt subiet op het vliegtuig terug naar 

huis gezet. Als zijn dochter naar de Balinese 

Meer informatie over  

´Volunteer Programs Forever ,́ een  

stichting die zich richt op hele 

hoofdstad Denpasar rijdt, wordt ze zeker tien 

keer aangehouden om o.a. te controleren 

of alle inzittenden - in hun eigen auto - een 

mondkapje voor hebben. 

Jim richt zich niet alleen op schilderijen van 

voor 1800, alles behalve. Uiteraard siert ook 

Balinese kunst zijn muren, evenals heden-

daagse Nederlandse kunst. Prachtige etsen 

van de Haagse kunstenaar Wim Bettenhausen 

bijvoorbeeld, die mooi laten zien hoe subtiel 

kleurgebruik het leven kan kleuren.

Michael Toorop

gemeenschappen om hun volledige 

potentieel te bereiken, vindt u op  

www.volunteer-programs-forever.org
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Gluren bij de buren
Franse flair aan de Van Boetzelaerlaan

Duinoorders kennen ongetwijfeld het koffie-

huis aan de Van Boetzelaerlaan, vlakbij de 

Houtrustbrug. Sylvia Hendriks nam het vijf 

jaar geleden over, gaf het de naam Brasserie 

De Laer en vormde het om tot een klein 

restaurant. Dat liep goed, maar toen kwam 

Corona. De horeca ging dicht en Sylvia 

besloot van de brasserie tijdelijk een brocante 

te maken. Bovendien ging ze er bloemen 

verkopen. Nu mogen de restaurants weer 

open, maar Sylvia wil niet terug naar alleen 

de brasserie. “Met de brocante en de 

bloemen erbij heb ik drie paarden om op te 

wedden”, zegt ze.

Franse invloed

Haar formule is op Frankrijk geïnspireerd. 

Sylvia heeft daar vaak gezien dat een 

bar met succes met een brocante wordt 

gecombineerd. De verkoop van bloemen 

is haar eigen inbreng. Met die veelzijdig-

heid heeft de brasserie een typisch Franse 

atmosfeer gekregen, zegt Sylvia: “Je kan er 

gezellig zitten, je kan er lekker wat eten en 

drinken en als je wat leuks ziet, kan je het 

meteen kopen”.

Afgelopen Kerstmis heeft Sylvia de nieuwe 

formule al uitgeprobeerd. De hele zaak was 

in kerstsfeer en ze heeft toen veel kersts-

pullen verkocht. Jammer genoeg moest ze 

na anderhalve week weer dicht.

Foodtruck op het plein

Nu is Sylvia weer helemaal open, van 

woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 

uur, op vrijdag tot 23 uur. Op vrijdag kun je 

er in de brasserie eten. In de zomer zitten de 

gasten op het terras en staat er een foodtruck 

op het plein. Ze heeft al een paar keer de 

Spaanse, Mexicaanse en Surinaamse keuken 

op bezoek gehad. Komende winter zitten 

de gasten natuurlijk binnen. Sylvia gaat daar 

meer ruimte maken om te eten. Ze wil dan, 

ook weer op zijn Frans, voor een vast bedrag 

een viergangenmenu aanbieden, inclusief 

wijn. Dat menu gaat ze weer zelf koken en 

daar verheugt Sylvia zich nu al op.

Pieter Duimelaar

Hieronder een eerste update met enkele resultaten van de enquête 
en de stand van zaken betreffende de Wijkagenda Duinoord voor de 
komende vier jaar. De vormgeving ervan en het maken van de keuzes 
is in volle gang. Ingrid Meijering, projectleider voor de wijkagenda 
Duinoord, verrast de redactie met enkele uitkomsten, die wij graag 
met u delen.

’t Lopend Vuurtje populair

In juni vulden 797 buurtgenoten online 

de enquête over Duinoord in (682 de 

Nederlandse en 115 de Engelstalige versie). 

Dat is een mooie score, die de betrokkenheid 

toont van de bewoners met de plannen voor 

hun wijk. De resultaten worden op dit ogen-

blik omgezet in concrete acties die in het 

najaar samen met de onderzoeksresultaten 

worden gepubliceerd. 

Tipje van de sluier

We kunnen al verklappen dat 81% van de 

bewoners die de enquête invulden trouw 

’t Lopend Vuurtje leest. En hoe ouder, hoe 

groter de kans is dat de wijkkrant gelezen 

wordt! Maar liefst 93% van de respondenten 

van 65 jaar en ouder leest de wijkkrant, 

gevolgd door 87% van de 45-65-jarigen en 

ruim twee derde (69%) van de bewoners 

jonger dan 45 jaar. Met de uitkomst dat 

zoveel Duinoorders ’t Lopend vuurtje lezen 

zijn wij natuurlijk heel erg blij en het zorgt 

ervoor dat wij ook weer met veel plezier 

hebben gewerkt aan dit nieuwe nummer!

De redactie
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Veilig in het Verkeer

Dirk Wolbers

Spel en Zekerheid

Lidi van Mourik

Beelden in Duinoord
Veiligheid Verbeeld
In de rubriek Beelden in Duinoord aandacht voor twee beeldengroepen van  
een moeder met kinderen die veiligheid en bescherming uitdrukken.

Veilig in het Verkeer 

Stadsuitbreiding en verkeerstoename 

noodzaken in 1935 een vergroting van 

de brug van de Laan van Meerdervoort 

bij de Conradkade tot een breedte van 

meer dan dertig meter, destijds de 

grootste brug van Den Haag. De beeld-

houwer Dirk Wolbers krijgt de opdracht 

om een passend beeldhouwwerk te 

maken. Hij ontwerpt een figuratief beeld 

in Noors graniet van tweeënhalve meter 

hoog, een moeder die in een liefkozende 

omarming twee kinderen leidt bij het 

oversteken tussen passerend autoverkeer, 

in het klein beiderzijds verbeeld aan de 

voet van het monument, op de bolling 

van de sokkel. De sculptuur ‘Veiligheid 

in Verkeer’ wordt op de kop van een 

van de pijlers van de brug geplaatst, 

gericht naar het oosten voor de mooiste 

belichting. 

Lidi van Mourik (1917-2015) stapte na twee 

studiejaren bouwkunde in Delft over naar de 

Koninklijke Academie in Den Haag. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog weigerde zij zich aan te 

sluiten bij de Nederlandsche Kultuurkamer en 

stopte zij haar werk als beeldhouwer. Na de oorlog 

maakte zij meerdere oorlogsmonumenten. In het 

Zuiderpark staat de ‘Fluitspeler’, ook wel ‘Orpheus 

in de Dessa’ genaamd. Ook maakte zij portretten 

van meerdere leden van de  koninklijke familie.

Dirk Wolbers leefde van  

1890 – 1957. Hij studeerde  

aan de Rijksacademie in 

Amsterdam. Hij was gespe-

cialiseerd in monumentale 

beelhouwgroepen, graf- en 

oorlogsmonumenten. 

Spel en Zekerheid 

In 1953 wordt aan de President Kennedylaan 

het kantoorgebouw opgeleverd van de 

verzekeringsbank EN-NEN, De Eerste 

Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche. 

De vijverpartij ervoor is onderdeel van het 

ontwerp van architect Van der Steur. Lidi van 

Mourik-Broekman krijgt de opdracht om 

passend bij het imago van de verzekerings-

bank een sculptuur te maken. Lidi kiest voor 

‘Spel en Zekerheid’ - drie kinderen spelend 

in de vijver, aan de rand gadegeslagen door 

een oplettende moeder, naakt vormgegeven, 

kenmerkend voor de optimistische tijdgeest 

van de naoorlogse jaren. Aan de harmonie 

tussen gebouw, vijver en sculpturen komt 

bruut een einde als moeder en kinderen in 

1992 naar de zijkant van het gebouw in het 

grasveld worden verplaatst, op onooglijke, 

lelijke sokkels. In de vijver komt in opdracht 

van Aegon en KPMG een modern sculptuur. 

Als later het Joegoslavië tribunaal zich in 

het pand vestigt, eist de beveiliging ervan 

dat er een fors hek wordt geplaatst om het 

gebouw. Moeder en kinderen, die ‘Spel 

en Zekerheid’ verbeelden, verdwijnen 

achter dikke tralies. Door de inspanning 

van collega-beeldhouwer en Duinoorder 

Loek Bos, met medewerking van eigenaar 

Aegon en de Gemeente Den Haag, krijgt 

het beeld in 2011 zijn oorspronkelijke 

uitstraling terug: in het water spelende 

kinderen onder toeziend oog van moeder 

aan de rand. In het bijzijn van de toen 

94-jarige Lidi van Mourik wordt de beel-

dengroep feestelijk onthuld in de vijver van 

het Stadhoudersplantsoen, waar water-

hoentjes jaarlijks een nest bouwen rondom 

de voeten van de kinderen. 

Kitty Bos
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Het westelijk deel van het talud langs de 

Suezkade is volgens de gemeentelijke 

bestemming over de volle lengte van 

vierhonderd meter een hondenlosloop 

gebied. Ondanks de opruimplicht is het 

er niet aangenaam vertoeven. Om ook 

andere vormen van recreatief gebruik te 

bevorderen ligt er een voorstel van de 

werkgroep Groen Duinoord voor een 

aangepaste inrichting en het delen van het 

talud: een deel voor hondenbezitters en 

een deel voor andere recreatie.

Samen met een bewoner van de Suezkade 

werkt Groen Duinoord aan een plan om 

met eenvoudige aanpassingen ook de 

natuurwaarden te stimuleren en het talud 

geschikt te maken voor een wandelingetje 

over een houtsnipperpad. We kiezen voor 

meer diversiteit, kleur en variatie, kortom 

we willen zorgen voor meer natuurwaarde. 

Meer natuurwaarde voor de Suezkade:  
Steun ons plan!

Stuur uw reactie op dit plan voor het  

benodigde draagvlak naar  

mail@vhekking.nl of naar  

ronaldbakker501@gmail.com

Het gaat om een pilot; gedurende een 

jaar volgen we hoe de inrichting op een 

deel van het talud wordt gebruikt, om dat 

vervolgens te evalueren. De aanpassingen 

zoals de aanleg van een kastanjehouten 

afrastering en het houtsnipperpaadje 

kunnen worden teruggedraaid, aangepast 

of uitgebreid.

Dit voorstel is een initiatief van de werk-

groep Groen Duinoord. Het is tot stand 

gekomen in overleg met enkele bewoners 

van de Suezkade-west en de Gemeente 

Den Haag. Een flyer met een antwoordfor-

mulier bestemd voor de buurtbewoners is 

in ontwikkeling.

Ronald Bakker, Veronica Hekking  

(Werkgroep Groen Duinoord) 

en Sven Mieog, bewoner Suezkade

Duinoord Verduurzaamt!

Wat en waarom

 � Ontmoet buurtgenoten die ook bezig 

zijn met het verduurzamen van hun huis.

 � Maak kennis met Duurzaam Duinoord:  

wat doen we en hoe kan jij meedoen? 

 � Speeddaten met een energiecoach: 

wie zijn we en wat kunnen wij voor je 

betekenen? 

 � Alles over groene daken: kom kijken 

en voelen wat een groen dak is, stel je 

vragen aan de experts van Green2Live en 

meld je aan voor de Kleine Groene Daken 

Actie.

Kenniscafé  
Duurzaam Duinoord  
woensdag 22 september

Waar en wanneer

 � Woensdag 22 september van 20 tot 22 

uur 

 � Satisfaction Coffee, Reinkenstraat 66K/

hoek 2e Schuytstraat  

Voor wie

 � Iedereen die geïnteresseerd is in een 

duurzamer en groener Duinoord is 

welkom. 

 � Aanmelden is niet nodig. De toegang is 

gratis. 

Werkgroep Duurzaam Duinoord
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Het was de bekroning van een lang proces 

dat ruim vijf jaar geleden begon. Bewoners 

besloten de meerjarenplanning van nodig 

geachte ingrepen in de infrastructuur van 

de vroeg-naoorlogse flat in eigen hand 

te nemen. Bij de gevormde technische 

commissie stond duurzaamheid met stip 

bovenaan. Na isolatie van de vliering en ener-

giearme verlichting wilde men doorpakken 

met zonnepanelen. Aanvankelijk werd ingezet 

op panelen voor collectief gebruik. Echter al 

snel werd besloten om individuele eigenaren 

een kans te geven op eigen panelen. Het 

gevoel van autonomie, zelf verantwoordelijk 

te zijn voor je eigen energiebehoefte, bleek  

bij veel eigenaren te leven.

De VvE legde contact met het 

Scheveningse bedrijf Energy Guards. 

Het bedrijf biedt een totaalpakket van 

dakwerken, isolatie en energieopwekking. 

Bij de VvE bestond een voorkeur voor 

lokale bedrijven om gedoe over afstanden 

en nakomen van verplichtingen te voor-

komen. Het enthousiasme van bedrijfsman 

Erik trok de technische commissie en 

vervolgens de jaarlijkse VvE vergadering 

over de streep. De VvE zette in op Duitse 

panelen om de Europese maakindustrie te 

steunen. Men wilde bovendien de eenheid 

qua beeld bewaren en voorkomen dat 

meerdere partijen het dak op moesten. 

Participerende eigenaar-bewoners konden 

Begin augustus zijn bij VvE Golfzicht, de laatste flat voor de President Kennedylaan,  
102 zonnepanelen gelegd. 36 panelen zijn voor collectief gebruik (verwarming, verlichting  
en liften), de overige 66 zijn voor 11 eigenaar-bewoners, elk 6 panelen voor eigen gebruik.  
Andere eigenaren kunnen zich alsnog bedenken en panelen nemen!

VvE Golfzicht realiseert Zonnepanelen

dus niet kiezen voor eigen panelen of een 

andere uitvoerder! 

Uiteindelijk zijn de panelen gelegd, waarbij 

relevante NEN-normen, zoals ook de 

verzekeraar wenste, uitgangspunt waren. 

De zwarte panelen liggen onopvallend te 

glimmen op het op het zuiden gelegen 

dakdeel aan de achterkant. Een zuster-

flat was ons voorgegaan met het leggen 

van panelen. Golfzicht heeft de inzet van 

zonnepanelen in onze wijk naar next level 

getild qua aantal en gebruik voor collectieve 

voorzieningen.

Richard Kleinegris

Bestuur VvE Golfzicht
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De bewoners van een appartementen-

complex aan de Koningin Emmakade kijken 

aan de achterkant uit op een complex van  

tien aaneengeschakelde schuurtjes met nu  

nog een zwarte bitumen dakbedekking met 

een totale oppervlakte van zo’n 35 x 2 meter. 

De Flyer Duurzaam Duinoord valt in juni 

ook bij hen in de bus. Het idee van een 

groen dak op de schuurtjes spreekt meer-

dere bewoners aan. De VvE vraagt offerte bij 

Green2Live. Per huishouden zullen de kosten 

€ 170,- bedragen en daarvoor wordt alles 

hen uit handen genomen, want Duurzaam 

Duinoord verzorgt en begeleidt het project 

van begin tot eind. Als het plan slaagt en het 

zwarte bitumen wordt vervangen hebben 

De redactie doet verslag van de ervaringen van wijkbewoners die aan de slag 
gingen met de Groene Daken Actie van Duurzaam Duinoord. Hopelijk  
enthousiasmeert het onze lezers om hun voorbeeld te volgen.

Aan de slag met groene daken

niet alleen de bewoners van het betreffende 

appartementencomplex maar alle bewoners 

in de hoek tussen Koningin Emmakade en 

Laan van Meerdervoort aan de achterzijde 

uitzicht op een hele lange strook van feeste-

lijk groene daken met kleurrijke begroeiing. 

Bovendien werkt het project gunstig voor de 

afwatering in de wijk. De offerte vermeldt 

namelijk ook dat de daken straks twintig 

liter water per vierkante meter aankunnen. 

Het groen houdt het water vast en ontlast 

daardoor afvoer en riool. Bijna alle bewo-

ners hebben hun medewerking toegezegd, 

er moet nog slechts een enkeling over de 

streep getrokken worden. De initiatiefnemers 

van de VvE hebben er vertrouwen in. 

Kors Schuurman en Lotje Hautvast in de 

Obrechtstraat waren er snel bij. Hun groene 

dak ligt er al. Kors had bij vrienden in de straat 

al gezien wat het effect van een groen dak is 

en speelde met de gedachte om er ook een 

aan te leggen. Toen de flyer van Duurzaam 

Duinoord in de bus viel, was hij om. Met zijn 

buurvrouw Lotje deelt Kors een geschakelde 

uitbouw en samen deden zij hun aanvraag bij 

de werkgroep Groene Daken Actie. Zij waren 

verrast door de snelle reactie. Vrijwel direct na 

hun aanmelding kwam de dakdekker kijken of 

het dak geschikt was en kort daarna werden de 

materialen geleverd. Op 17 juli is gestart met de 

werkzaamheden. Kors heeft zijn groene dak zelf 

aangelegd en heeft de hovenier geholpen met 

het aanleggen van het groene dak van Lotje. 

Lotjes werkkamer is op de tweede etage van de 

uitbouw en zeker toen zij veel thuis ging werken, 

viel haar op hoe snel een plat dak opwarmt. 

Het groene dak dat er nu ligt houdt de kamer 

duidelijk koeler. Beiden zien het belang van de 

bijdrage aan de vergroening en de biodiversiteit 

in de buurt. 

De redactie

“Iedereen profiteert,  
groene daken isoleren beter,  

zien er mooier uit en  
geven minder onderhoud.”

“De airco kan uit en  
het is ook nog eens  

een leuk gezicht voor 
de bovenburen.”



11

In 2019 startte de gemeente een actie waarbij bewoners van Duinoord initiatieven konden lanceren om 
onze wijk te verbeteren of te verfraaien. Er werden in totaal 21 plannen ingediend. De bewoners mochten 
stemmen en onder de winnaars zou € 30.000,- worden verdeeld. Van de 6.364 Duinoorders van 18 jaar 
en ouder hebben uiteindelijk 1.460 bewoners gestemd; maar liefst 23% van de wijk. Op 15 juni 2019 
werden op het Sweelinckplein de vier winnende initiatieven van de wedstrijd ‘Duinoord Begroot’ bekend 
gemaakt. De door de gemeente toegezegde € 30.000,- waren bestemd voor: 160 extra plekken voor 
fietsen, Honey Highway, Bij-blij & duurzaam Duinoord en groene pop-up terrassen voor een sfeervollere 
Reinkenstraat. Tijd voor onze tweede update.

160 fietsenrekken

Maar liefst 485 buurtgenoten hebben 

destijds aangegeven graag een deel van 

het budget van Duinoord Begroot aan te 

willen wenden voor extra fietsenrekken in 

de wijk. Jochem Sprengen heeft de taak op 

zich genomen dit te realiseren. Belangrijkste 

vraag hierbij was: waar willen wij als wijk 

deze extra fietsenrekken? En omdat de 

buurt zelf heeft gestemd om dit plan te 

realiseren, wilde hij graag deze keuze ook 

samen met de wijk maken. Maar helaas 

is de druk op de openbare ruimte ontzet-

tend hoog en wordt er gestreden tussen 

de belangen van autoparkeren, fietspar-

keren en groen. Het opheffen van parkeer-

plaatsen voor fietsnietjes is geen optie. 

Jochem is samen met iemand van stadsdeel 

Scheveningen door de wijk gefietst om te 

kijken naar geschikte plekken. De enige 

geschikte plek lijkt het Sweelinckplein, 

maar bewoners van het plein hebben geen 

behoefte aan extra fietsnietjes. Dus deze 

ambitie lijkt moeilijk te verwezenlijken. 

Duinoord Begroot
update 2

Honey Highway

Na het winnen van € 10.000,- heeft initi-

atiefnemer Maarten Horrevorts contact 

opgenomen met stadsecoloog Martin van 

de Hoorn. De Honey Highway is al vrij snel 

gerealiseerd op de hoek van de Valeriusstraat 

en het Stadhoudersplantsoen.

Achter een laag houten hekje is een veldje 

gemaakt met een diversiteit van bloemen 

en planten. Vooral als het veld in bloei staat 

vinden de buurtbewoners het mooi, maar 

toch krijgen de initiatiefnemers wel commen-

taar van deze en gene. Zo zou het hekje te 

hoog zijn of haken hebben en mist men een 

bordje ´verboden voor honden .́ Maar als je 

het hekje weghaalt loopt men de bloemen-

velden makkelijk plat. Zo is in het eerste jaar 

een deel van de struikaanplant al verloren 

gegaan, maar gelukkig door de gemeente 

opnieuw ingeplant. 

De gemeente heeft de Honey Highway 

aangepast aan het Duinoordse insectenrijk en 

daarvan heeft Maarten Horrevorts op Google 

Maps een ‘verblijfplaats’ gemaakt. Deze is 

terug te vinden op: https://google/maps/

M6MFQnyjMrfgYRAv8. Hopelijk besteedt de 

gemeente er nog heel lang extra aandacht 

aan. In ieder geval staat het veld er goed bij 

en voldoet het aan de doelstelling. 

Groene pop-up terrassen Reinkenstraat

Initiatiefnemer was Pieter van Nooten. 

De bedoeling is om met het vrijgegeven 

budget van € 10.000,- groene pop-up 

terrassen te realiseren in de Reinkenstraat. 

In samenwerking met BoschSlabbers 

Landschapsarchitecten en de Gemeente Den 

Haag, bewoners, ondernemers en andere 

gegadigden hoopt Van Nooten nog steeds 

dit plan succesvol te verwezenlijken. Helaas 

is door omstandigheden de realisatie van het 

plan uitgesteld en worden de modules ergens 

anders geplaatst. Wellicht worden de eerste 

vier modules later deze zomer geplaatst in 

Duinoord, aldus Van Nooten. We hopen u 

eind van het jaar meer te kunnen vertellen. 

Bij-blij & duurzaam Duinoord 

Initiatiefnemer Elske Schotte heeft alles 

volgens plan kunnen uitvoeren. Zo zijn er 

drie bijenhotels geplaatst en zijn er activi-

teiten voor kinderen georganiseerd op de 

Duurzame Markt in de Reinkenstraat. De 

kinderen hebben geleerd zelf kleine bijenho-

tels en bijen(zaad)bommen te maken. Ook 

heeft men op de markt enkele honderden 

“bij-blije” plantjes uitgedeeld. 

De bijenhotels die geplaatst zijn, zijn voor 

(solitaire) wilde bijen. Dus geen bijenkorven 

voor bijenkolonies van imkers.

Michael Toorop
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Als je Duinoord van bovenaf bekijkt,  

zie je heel veel huizen, uitbouwen, schuur-

tjes en tuinhuisjes met een plat dak. Soms 

zijn die daken bedekt met een laag grind, 

vaak zie je een zwarte dakbedekking. In de 

zomer worden die daken knap heet. Dat 

voel je in de ruimtes eronder en het maakt 

van de wijk een hitte-eiland. Met een groen 

dak kan je hier iets tegen doen.

Hoe werkt een groen dak

Een groen dak wordt aangebracht op het 

bestaande dak. Het bestaat uit een paar 

lagen- voor de bescherming van het dak, 

om water vast te houden en als voedings-

bodem. Bovenop komt Sedum, een sterke 

plantensoort die het onder alle omstan-

digheden goed doet en weinig onderhoud 

vergt. Een groen dak houdt vocht vast en 

De Werkgroep Duurzaam Duinoord is gestart met de Kleine Groene Daken Actie. 
De eerste ronde was in juli en had veel succes. Je kunt nog steeds meedoen; 
aanmelden is mogelijk tot 5 oktober.

Groene daken in Duinoord

zorgt ervoor dat er minder regenwater in 

het riool stroomt. Onder het dak blijft het 

zo’n vijf graden koeler, bovendien straalt 

een groen dak minder warmte terug de 

atmosfeer in. Een groen dak bindt ook CO₂ 
en fijnstof en draagt bij aan de biodiversiteit. 

Subsidie door samenwerking

De Gemeente Den Haag geeft subsidie voor 

groene daken. Om hiervoor in aanmerking 

te komen moet het dak groot genoeg zijn. 

Alle platte daken in Duinoord hebben bij 

elkaar een flinke oppervlakte. Daarom is de 

werkgroep Duurzaam Duinoord, in samen-

werking met Green2Live, begonnen met 

een collectieve actie voor (kleine) groene 

daken. Als we de wijk samen groener 

maken, komen alle deelnemers in aanmer-

king voor subsidie.

Meedoen is nog mogelijk tot  

5 oktober

Al vijftig bewoners hebben zich voor 

een groen dak aangemeld. Wil je ook 

meedoen aan de Kleine Groene Daken 

Actie, kijk dan op www.duurzaam-

duinoord.nl voor meer informatie. 

Aanmelden kan tot 5 oktober. 

Na aanmelding krijg je een offerte op 

maat van Green2Live. Je kan kiezen tussen 

een doe-het-zelf pakket of een kant-en-

klaar pakket. In beide gevallen regelt 

de werkgroep Duurzaam Duinoord de 

aanvraag voor de subsidie. Zo krijg je zelf 

meer comfort en maak je Duinoord een 

beetje groener en leefbaarder.

Pieter Duimelaar
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Win een regenton

In deze gloednieuwe podcast praten Jelle 

en Menno je bij over alles wat met duur-

zaamheid te maken heeft. In elke afleve-

ring behandelen wij een hoofdonderwerp 

(bijvoorbeeld: zonnepanelen, vloerisolatie, 

dubbel glas, alternatieven voor de cv-ketel 

of de energietransitie), brengen wij nieuws 

uit de wijk en beantwoorden wij vragen 

van luisteraars. Ook hebben wij regelmatig 

een prijsvraag en geven wij mooie prijzen 

weg. Bij elk onderwerp bespreken we 

wat dat voor Duinoord en voor ons soort 

huizen betekent. 

De podcast van Duurzaam Duinoord is te 

beluisteren via Spotify, Apple podcast en 

Sound Cloud. Kijk op www.duurzaamduin-

oord.nl voor de linkjes. Vragen, reacties 

en opmerkingen zijn van harte welkom op 

duurzaam@duinoord-denhaag.nl

Werkgroep Duurzaam Duinoord

Podcast  
Duurzaam Duinoord

Onder alle deelnemers aan de Kleine 

Groene Daken Actie wordt een regenton 

verloot. Hiermee vangt u regenwater op 

om de tuin of de balkonplanten water 

te geven. Het is beter voor de planten, 

bespaart drinkwater en voorkomt over-

belasting van het riool. De ton met een 

inhoud van tweehonderd liter heeft de 

feestelijke eigenschap dat u er plantjes op 

kunt zetten. Als u zich uiterlijk 5 oktober 

aanmeldt voor de Kleine Groene Daken 

Actie maakt u kans op deze prachtige 

regenton, die beschikbaar is gesteld door 

Green2Live.

Werkgroep Duurzaam Duinoord
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Buurtgenoten
Verhip!! vrolijk duurzaam bij fairhip
Sokken gemaakt van aangespoelde visnetten, shampoo van samengeperste  
olijfpitten, bier van oud brood, drinkrietjes van tarwestro, bloemzaadjes  
voor een eetbaar boeket bloemen. Ontdek de duurzame producten van vier  
aanstekelijk enthousiaste jonge vrouwen.

Humor werkt

Corona legt het cabaret-sprekersbureau 

‘Humor Werkt’ van buurtgenoot Ilonka 

Blok en zakenpartner Merel Kortekaas 

stil, maar ze zijn niet voor één gat te 

vangen. Zij hebben al een traditie om 

elkaar te verrassen met feestelijke cadeau-

pakketten. Ook delen ze een verbazing 

over de vaak neerslachtige toon van de 

duurzaamheidsdiscussie. Het duo wil een 

vrolijker, relativerender noot brengen in 

het ecologisch verantwoord en klimaat-

neutraal denken. De liefde voor pakketten 

en voor duurzaamheid geven richting 

aan een praktische uitwerking. Lizette 

Abrahams en Catinka Kersten voegen zich 

bij Ilonka en Merel, waarmee hun bedrijf 

in duurzame cadeaupakketten is geboren. 

Het huis aan de Obrechtstraat is te klein 

maar zij kunnen terecht in de voormalige 

Amerikaanse ambassade met uitzicht op 

de Koninklijke Schouwburg, toch nog een 

link naar de theaterwereld. 

Thema’s

De geuren van zeep, shampoo, wasmiddel 

en snoepgoed verwelkomen ons als de 

“Red de boom,  
eet meer specht”

“Koop meer spullen  
en red de planeet”

Zoek je een origineel cadeau? Of wil je opgemonterd worden?  

Bezoek de website: www.fairhip.nl

vanzelfsprekend humoristisch geformu-

leerd, want ‘Humor Werkt’. Hier komt de 

samenwerking met cabaretiers van hun 

eerste bedrijf goed van pas. Meerdere 

cabaretiers hebben meegedacht over 

luchtige, haast baldadige slogans. 

Opvulchips in de pakketten van fairhip 

zijn gemaakt van eetbare papierstroken 

en maissnippers. Het uitpakken van de 

pakketten wordt zo een feestelijke én 

smakelijke gebeurtenis. 

Geen wereldverbeterende klimaat-

fanatici maar betrokken en opgewekte 

jonge vrouwen met een haalbare missie: 

“Er bestaan geen perfecte producten 

of perfecte keuzes. We willen mensen 

verleiden tot andere keuzes. Stapje voor 

stapje, beetje bij beetje.”

Kitty Bos en Sandra van Dijk

deur van de voorraadruimte opengaat. 

Feestelijk met spetters gekleurde, duur-

zaam hergebruikte kartonnen dozen staan 

klaar om gevuld te worden. Er is keuze 

uit veertien samengestelde pakketten in 

thema’s met een speels karakter. Zelf een 

pakket samenstellen kan ook. Naast de 

producten bevat elke doos concrete tips, 

adviezen en uitleg over de producten, 
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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

Wanneer is het juiste moment 
om úw huis te verkopen?

Herman
Menno

www.zeilstramakelaars.nl

Wij helpen u graag!

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

Zoek je een origineel cadeau? Of wil je opgemonterd worden?  

Bezoek de website: www.fairhip.nl
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Bij de vorige editie van ’t Lopend  
Vuurtje was een brochure gevoegd  
over de ontwikkelingen bij  
tramlijn 16. Hoe staat het daar  
nu mee? De redactie sprak met  
Piet-Hein Schoemaker van de  
Werkgroep Verkeer en met  
Gerard Burema, secretaris van het 
Bewonersoverleg Duinoord.

De werkgroep tramlijn 16 S/Z, die bestaat 

uit vertegenwoordigers van de wijken 

Zorgvliet, Duinoord, Zeeheldenkwartier en 

de Bomenstichting Den Haag, heeft met veel 

politieke partijen gesproken en er zijn arti-

kelen in verschillende kranten verschenen. 

Vertegenwoordigers van de werkgroep hebben 

gesproken met de gemeenteraad en inge-

sproken in vergaderingen van de Commissie 

Leefomgeving. Dit heeft geleid tot de aanpas-

sing van de nieuwe halte ter hoogte van de 

Obrechtstraat, waardoor het merendeel van de 

kastanjebomen gespaard kan blijven. Deze halte 

staat gepland op het groene grasveld tussen 

Obrechtstraat en Laan van Meerdervoort. Er zal 

een herinrichting plaatsvinden van autoweg, 

fietspad en stoep, waarbij de acht kastanjes die 

nu tussen fietspad en rijweg staan, gevaar lopen 

te worden gekapt. Ook heeft de gemeenteraad 

de verantwoordelijke wethouder opgeroepen 

met de wijk in gesprek te gaan om de zorgen 

over de trillingen weg te nemen.

Nulmeting gevraagd 

Door de trillingen van het tramverkeer ontstaat 

nu al schade aan panden aan de kades. Toch 

vallen deze trillingen nog binnen de normen. 

Nieuws over   tram 16

Sinds enkele jaren wordt er tweemaal 

per week een bootcamp gehouden 

op maandag- en woensdagavond van 

19:00 tot 20:00 uur in het parkje op 

het Sweelinckplein. De lessen worden 

gegeven door buurtgenoot Cindy Freeke.

Cindy geeft de bootcamplessen naast haar 

werk om mensen te leren genieten van 

sport, maar ook om door middel van sport 

verbinding in de buurt te creëren en een 

gezonde levensstijl te promoten.

Ze heeft inmiddels zo’n zeventien jaar 

ervaring in het geven van sportlessen, 

heeft in verschillende sportscholen 

gewerkt en veel personal training 

gegeven. Haar sportopleidingen volgde 

ze bij AALO en daar behaalde ze diverse 

masters. 

De deelnemers zijn zowel vrouwen als 

mannen en er doen zowel Nederlanders 

als expats uit de wijk mee. Ten tijde van 

de Covid-pandemie blijkt hoe groot de 

onderlinge betrokkenheid is: mensen 

hebben ook naast het sporten contact, 

passen soms op elkaars kinderen en halen 

boodschappen voor elkaar. Zelfs tijdens 

de lockdown gaat de ‘bootcamp-club’ met 

digitale lessen enthousiast verder om de 

coronakilo’s te bestrijden.

Misschien heeft u ze al eens gezien, het clubje vrouwen en  
mannen dat buiten met elkaar aan het sporten is. Maar  
wat doen ze eigenlijk?

Sweelinckplein wordt 
Bootcampplein

Bent u enthousiast geworden?  

Er is nog plaats. U kunt zich aanmelden  

of informatie inwinnen bij:  

cindyfreeke@hotmail.com of  

Tel: 06 3022 8890

Bij de lessen worden veel calisthenics 

oefeningen gedaan waarbij het eigen 

lichaamsgewicht de weerstand vormt, er 

wordt een circuit gevolgd met verschil-

lende materialen en gewichten (zoals 

sandbags, kettlebells, medicine balls en 

battle ropes, door de bootcampers het 

“terrortouw” genoemd) en er is een 

combinatie van kracht en cardio. Alle 

elementen van de les kunnen op het 

eigen niveau afgestemd worden waardoor 

deelname voor iedereen en op elk niveau 

toegankelijk is.

De Duinoordse bootcampers, die ook qua 

leeftijd een mooie doorsnede van de wijk 

vormen met leeftijden tussen de twintig 

en zestig jaar, verheugen zich al weer 

op de start van de buitenlessen na de 

zomervakantie!

Sandra van Dijk



17

www.slagerijvandenbroek.nl   |   Obrechtstraat 177   |   Tel: 070 365 1400

Het beste van Duinoord
Winterkost met rookworst
Nu de herfst in zicht komt, worden zomersalades verruild voor  
winterkost. Stevige maaltijden, stampotten met rookworst en jus.  
Tijd om langs te gaan bij Slagerij P.J. van den Broek.

Twee soorten rookworst maakt hij in eigen 

keuken, een fijne en een grove soort. 

Het recept of de bereidingswijze geeft hij 

vanzelfsprekend niet prijs, maar een kijkje 

in de keuken gunt Peter Jan ons wel. Vers 

varkensvlees vormt de basis van zijn rook-

worst, gemengd met ingrediënten als peper, 

gember en koriander en dan: “met gevoel 

mengen, zodat de worst niet stug wordt”. De 

worsten worden vervolgens glutenvrij gerookt 

op een mengsel van eiken- en beukenhout. 

Honderden worsten schuiven er over de 

toonbank in een gemiddelde winterweek. 

Van heinde en verre komen de klanten. Alsof 

er in Rotterdam geen slagers of worsten-

makers zijn, nemen ook wij op verzoek 

altijd een bundeltje rookworsten mee naar 

onze familie, wanneer wij ‘s winters die 

kant opgaan. Ook meer beroemde landge-

noten kennen de rookworsten van Peter Jan 

van den Broek. Sylvia Witteman, columnist 

maar vooral ook lekkerbek en schrijfster van 

meerdere kookboeken, is een van hen. Tijdens 

haar verblijf in de Verenigde Staten spreekt ze 

erover in een interview dat in 2009 verschijnt 

in de ANWB Kampioen.

Vanaf september liggen ze weer volop op de 

toonbank. Loop naar binnen, koop een worst 

of een kant-en-klare maaltijd met worst en u 

zult zonder twijfel instemmen met de woorden 

van Sylvia Witteman.

Kitty Bos

“Maar wat ik altijd 
meeneem als ik weer eens 

in Den Haag ben, is de 
rookworst van slagerij 

P.J. van den Broek uit de 
Reinkenstraat. Dat is echt 
geweldig! Zo’n koffer vol 
vacuüm gezogen worsten 
levert elke keer wel weer 
benauwde momenten op 

bij de douane, want je 
mag in Amerika geen vlees 
invoeren. Maar dat risico 

neem ik graag” 

(ANWB Kampioen feb 2009)

Bij de vorige editie van ’t Lopend  
Vuurtje was een brochure gevoegd  
over de ontwikkelingen bij  
tramlijn 16. Hoe staat het daar  
nu mee? De redactie sprak met  
Piet-Hein Schoemaker van de  
Werkgroep Verkeer en met  
Gerard Burema, secretaris van het 
Bewonersoverleg Duinoord.

Nieuws over   tram 16
De verwachting is dat de trillingen zullen 

toenemen omdat er nieuwe trams komen die 

groter en zwaarder zijn. Toen de nieuwe trams 

op het traject van lijn 11 gingen rijden, leverde 

dat zoveel trillingen en geluidsoverlast op dat 

de trams hun snelheid moesten aanpassen. 

Daarom blijft de werkgroep aandringen op 

een goede nulmeting op het traject van lijn 16. 

Een toename van trillingen en de oorzaak van 

eventuele schade aan de huizen kunnen dan 

objectief worden vastgesteld. 

Dat de nieuwe trams er komen ligt al geruime 

tijd vast. In 2018 besloot de gemeenteraad 

immers om de oude rode trams te vervangen. 

Toen is gekozen voor het type tram waarmee 

lijn 11 nu al rijdt, zwaarder en breder dan het 

oude model. Ook staat al vast dat de rails op de 

beide kades pas over zeven jaar zullen worden 

vervangen.

Verandering tramhaltes

Verder is zeker dat tramhaltes veranderd 

moeten worden. Die moeten namelijk aan 

nieuwe eisen van toegankelijkheid voldoen. 

Bovendien is er nieuw beleid over de plaats van 

haltes. Die liggen voortaan bij voorkeur na een 

stoplicht in plaats van ervoor.

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat veel bewoners nu 

meer betrokken zijn bij de ontwikkelingen 

rond de tramlijn. Positief is ook dat de samen-

werking tussen bewonersorganisaties in 

Zorgvliet, Zeeheldenkwartier en Duinoord en 

de Bomenstichting Den Haag vertrouwen geeft 

voor de toekomst.

Pieter Duimelaar
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Margot Koesen
NVM register

makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

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

Robbert d’Hondt
NVM register 
makelaar taxateur  
& bouwkundig 
ingenieur

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

www.erfraad.nl

Erfraad geeft advies over uw testament of 
levenstestament, bereidt uw nalatenschap 

voor en helpt erfgenamen met het 
afwikkelen van een nalatenschap.

ERFRAAD | Menno van Ginkel | 06 21 88 57 42 
Schuystraat 50 | Den Haag | info@erfraad.nl

Kĳk voor meer informatie op www.erfraad.nl, 
of neem direct contact met mĳ op voor een 

vrĳblĳvend kennismakingsgesprek. 

Menno van Ginkel RegisterExecuteur 
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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

“Antiquariaat Colette, hier kun je heer-
lijk struinen tussen stapels tweedehands 

boeken. Het lijkt een zootje, maar de 
eigenaar weet alles precies te vinden” 

(Tip van Sylvia Witteman)

Passie, liefde en romantiek 

Bezield initiatiefnemer Jean-Pierre Geelen vindt Haagse geestverwanten 

met een passie voor het boek, een vleugje romantiek en liefde voor 

het iconische antiquariaat Colette. Zij gruwen van de gedachte dat de 

zoveelste AH to go of Kruidvat zich zal vestigen in het pand en koffie-

tentjes zijn er genoeg in de Reinkenstraat. Allen zijn werkzaam in de 

journalistiek, medialand of onderwijs. Ze steken de koppen bij elkaar, 

zetten hun netwerk in en starten een crowdfundingsactie. Er wordt 

een stichting opgericht en een bestuur geformeerd. Initiatieven elders 

in het land gingen hen voor. Onder andere in Amsterdam, in Overijssel 

en in de Betuwe hebben vrijwilligers succesvol overnames gerealiseerd 

en zo een boekhandel of buurtsuper gered. 

Montmartre bij Foots en Zammcafé

Buurtbewoners worden opgeroepen zich op 3 juli te melden, als 

herkenningsteken een boek onder de arm, en plaats te nemen op het 

terras bij Soes van Foots of bij Andrea van Zammcafé. Initiatiefnemers 

van Red Colette gaan met hen in gesprek over de toekomst van 

Colette. Voor de deur van Colette staan tafeltjes opgesteld, waar Jean-

Pierre Geelen schrijvers interviewt over hun favoriete boek. We zien 

Yvonne Keuls, Christiaan Weijts, Mira Feticu en Justine le Clercq. Er 

worden ook boeken gekocht, de schrijvers signeren met desgewenst 

een persoonlijke boodschap erbij geschreven. Het is zonnig met een 

Franse sfeer.

Twintig wordt dertig en dertig wordt veertig.

De crowdfunding zet in op een startkapitaal van € 20.000,-. Al na  

drie dagen is dit bedrag binnen, optimistisch gaat men nu voor  

€ 30.000,-. Na een maand heeft de crowdfundingsactie Red Colette 

via voordekunst.nl met 690 donaties € 38.719,- opgehaald. Als 

eerste zal de voorraad boeken die geschat wordt op 50.000 stuks 

terug worden gebracht naar ongeveer 30.000 boeken, die online 

worden gezet. Er moet een digitaal betalingssysteem komen. 

Achterstallig onderhoud zal worden aangepakt en het interieur 

krijgt een frisse opknapbeurt. 

Een wild idee wordt een doortimmerd reddingsplan, een droom wordt daad,  
de romantiek overwint. Geen AH to go, geen Kruidvat, maar een literair lustoord  
in de sfeer van Colette met ruimte voor eigentijdse bedrijvigheid.

Hoe gaat de nieuwe Colette eruitzien?

Zodra alles rond is met de verhuurder kan de heropening plaats-

vinden. Een literair inloop-trefpunt staat hun voor ogen, zonder 

winstoogmerk en gerund door vrijwilligers. De boekenvoorraad van 

Jogchum de Vries krijgt er een plek, maar ook voordrachten zullen er 

plaatsvinden, poëzie- en voorleesavonden, singer-songwriters kunnen 

er optreden en buurtbewoners kunnen er hun leesclub onderbrengen. 

De redactie wenst het team een goede start en een succesvolle 

toekomst.

Kitty Bos

Colette gered!

Zie voor meer informatie: www.colette.red 
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De kledingactie begin juli voor de vluchte-

lingen in Griekenland heeft dit jaar ruim 

tweehonderd bananendozen en zakken 

opgeleverd, alle tot aan de rand gevuld met 

kleding en schoenen. Een vrachtwagen van 

de Stichting Christian Refugee Relief heeft 

alles naar de loods van de stichting gebracht 

in Nieuw Lekkerland. Eind juli/begin 

augustus is de kleding naar Griekenland 

gereden. Voor de kosten van het vervoer 

heeft de actie ook € 1300,- opgeleverd. 

Aan de vrijwel uitzichtloze situatie van de 

vluchtelingen kan deze actie niet veel veran-

deren maar goede kleding is van onmetelijk 

Enorm bedankt!

“de vrachtauto stond bol  
en de klep kon  

ternauwernood dicht”

belang. Daaraan hebben Noorderkerk en 

de inwoners van Duinoord meegeholpen. 

Samen als medemensen. Cela Struik, 

diaconie Noorderkerk, bedankt iedereen die 

aan dit geweldige succes heeft bijgedragen.

De redactie

C'est le ton qui fait la musique 
Jacob Obrecht (1457/58 – 1505) 

Jacob Obrecht wordt in 1457/1458 

geboren in Gent, destijds de Zuidelijke 

Nederlanden. Zijn vader Willem Obrecht 

is daar vanaf 1452 aangesteld als stads-

trompetter. Van hem krijgt Jacob zijn 

eerste muziekles, leert hij het notenschrift 

en de kunst van het improviseren. Zijn 

vaders functie zorgt voor contacten op 

het hoogste niveau waardoor Jacob al op 

jonge leeftijd koorknaap in een Gentse 

kerk wordt en les krijgt in het christelijke 

geloof en de muziek. Na zijn studie en het 

behalen van zijn meesterstitel draagt hij 

op 23 april 1480 zijn eerste mis op. 

Wanneer we Obrechts carrière overzien 

dan valt het op dat hij, anders dan veel 

tijdgenoten,  regelmatig wisselt van 

aanstelling. Hij is voornamelijk in dienst 

van kerkelijke autoriteiten en twee korte 

periodes werkzaam aan het hof van 

verzamelaar van zijn missen hertog Ercole 

d’Este van Ferrara. Zo is Obrecht priester, 

zanger én koormeester van grote kerken 

in, meerdere keren afwisselend, Bergen op 

Zoom, Cambrai, Brugge en Antwerpen. 

Het temperament van Obrecht is terug te 

vinden in zijn manier van componeren. 

Hij zoekt nieuwe uitdrukkingsmiddelen 

binnen de compositiewijze van zijn tijd, 

perfectioneert bestaande technieken en 

wordt geroemd om de grote verbeeldings-

kracht en klankrijkdom van zijn muziek. 

Hij schrijft vooral kerkelijke muziek, 

waarvan ongeveer dertig missen en dertig 

motetten zijn overgeleverd. Daarnaast 

zijn een kleine veertig wereldlijke werken 

bekend, al dan niet voorzien van tekst. 

Hiervan zijn vooral de zestien liederen op 

middel-Nederlandse tekst uniek omdat 

er uit de vijftiende eeuw zo goed als 

geen andere meerstemmige liederen op 

Nederlands/Vlaamse teksten zijn.

In 1504 gaat Obrecht voor de tweede  

keer naar Ferrara waar hij in september 

door hertog Ercole wordt benoemd tot 

hofkapelmeester. De hertog overlijdt  

echter in januari 1505 en Obrecht wordt 

door zijn opvolger ontslagen. Hij vindt 

werk als priester, maar in juli 1505 

bezwijkt hij aan de pest die in Ferrara 

heerst. Obrechts muziek is dan inmiddels 

in heel Europa bekend.

Sandra van Dijk

In Duinoord is Obrecht de oudste componist naar wie een straat genoemd is: 
hij maakt furore in de late vijftiende eeuw en behoort tot de vermaarde laat 
vijftiende eeuwse polyfonisten uit de Lage Landen.
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Nieuw in Zaken
Cosy Home by Ineke
Woondecoratie en interieur-cadeaus 

vanaf € 5,-. Ook adviezen voor  

interieurinrichting. Ineke is een  

bekende. In het naastgelegen pand  

huist ’t Oude Ambacht, slagerij van  

de familie.

Reinkenstraat 4,  

Tel: 070 406 2221

Facebook en Instagram:  

website is in ontwikkeling.

Di t/m za van 10:00 tot 18:00/17:00 uur

Open Ateliers Duinoord en omgeving
Ook dit jaar was het evenement weer een groot succes. Na een kleinschaliger  
Corona opzet in 2020 met voornamelijk online bezoeken, kon dit jaar weer  
groots worden uitgepakt.

Maar liefst 750 bezoekers, zelfs van buiten Den 

Haag, fietsten of wandelden in het weekend 

van 19 en 20 juni langs de 27 locaties waar 

kunstenaars hun ateliers hadden opengesteld. 

Bezoekers kwamen naar de kunst kijken, de 

kunst afkijken, erover praten of zelfs een kunst-

werk kopen. 

Het evenement werd afgesloten met een 

gezellige borrel voor de kunstenaars en voor 

de organisatie op 9 juli bij café Foots in de 

Reinkenstraat. 

Eendracht maakt macht

In 2008 startte het avontuur van de open 

ateliers op beperkte schaal. Sinds 2018 is de 

organisatie toevertrouwd aan het huidige orga-

nisatieteam. Gevieren weten zij hun deskun-

digheid en vaardigheden uit hun vakgebied of 

werkkring te combineren met het kunstenaar-

schap of hun liefde voor kunst. Dit manifesteert 

zich in de professionele uitstraling en in een 

jaarlijks groeiend aantal deelnemers. De vier 

kunnen rekenen op hulptroepen voor het 

werk aan de brochure, de PR, facebook, de 

website, de overzichtstentoonstelling en de 

foto’s. Ook krijgt het OAD-team de laatste 

"Concordia res  
parvae crescunt"

Naomi Hirschfeld, Marga Sierkstra, Carole Swarthof en Jacob Muller

jaren het vertrouwen van een vaste kern 

sponsoren. Winkeliers en horeca die finan-

ciële ondersteuning bieden of die ruimte 

ter beschikking stellen, zoals Makelaardij 

Koenders en het Bewonersoverleg. 

 

Onzekere toekomst 

Helaas zijn er ook zorgen over de finan-

ciën. Gezien dit moeilijke corona-jaar heeft 

men de werving van sponsorgelden in 2021 

achterwege gelaten. Hopelijk kan dat volgend 

jaar weer worden opgepakt. Ernstiger is de 

subsidiestop van hoofdsponsor Fonds 1818 

vanaf 2022. Het team is daarom hard op zoek 

naar aanvullende middelen, die ze vooral in de 

eigen wijken hopen te vinden. 

Oproep

Draagt u het evenement van de Open Ateliers 

Duinoord e.o. een warm hart toe en wilt u 

als sponsor ondersteuning bieden of heeft u 

ideeën en initiatieven voor sponsorwerving? 

Neem dan contact op met  

openateliersduinoord@gmail.com

Kitty Bos

Dennis Simonis van Haagse Dingen  

maakte een filmpje dat u kunt zien op:  

https://youtu.be/VKYm6iZviI8 

Zie voor foto’s van het evenement de 

website www.openateliersduinoord.nl
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Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Kinderopvang in de buurt!

Anne Dak - Koningin Emmakade

Op zoek naar kinderopvang? Kom eens een kijkje nemen bij onze locaties Onno 
Dak en Anne Dak in Duinoord en Regentessekwartier. 

• Fonkelnieuwe locatie en een unieke samenwerking 
met Nutsschool M.M. Boldingh

• Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf, 
peuteropvang en BSO

• We eten tussen de middag warme biologische 
maaltijden

• We bieden een uitgebreid activiteitenprogramma 
met een eigen kunstatelier en kookatelier

• We hebben een natuurlijke buitenruimte en een 
grote gymzaal om lekker te ravotten

• Gelegen in een karakteristiek pand
• We werken samen met de Galvani-, de Annie MG 

Schmidt-, de Spiegel- en de Da Costa school
• Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf en BSO
• We eten tussen de middag warme biologische 

maaltijden
• We bieden wekelijks dansles voor de peuters 
• Op dinsdag zwemles bij de Waterthor

Nieuwsgierig? 
Kom kennismaken! Schrijf je in voor een rondleiding 
op onze website www.dakkindercentra.nl of bel onze 
afdeling Klantadvies op 088 750 91 10.

The expat pages
Green Roofs in Duinoord

Our cover photo shows what Duinoord now 

looks like from above. The area is getting 

greener through the lovely trees that are 

being planted and through the introduction of 

green roofs. Duurzaam Duinoord (translation: 

Sustainable Duinoord) has started a Small 

Green Roofs Action to increase the number 

of green roofs in the area. The first round was 

successfully completed in July and you are 

welcome to register before 5th October for 

the next round. So what does a green roof do? 

The green roof is put onto your existing roof – 

first a couple of layers to protect the roof and 

to collect water to feed the plants. Then on top 

of that Sedum is added. This is a strong plant 

that needs very little maintenance. The green 

roof ensures less water gets into the sewerage, 

the upper rooms of your house will be as much 

as five degrees cooler, and less heat will be 

released back into the atmosphere, reducing 

CO2 levels and adding to Duinoord’s biodiver-

sity. The Municipality of The Hague currently 

has subsidies for people wanting a green roof 

but you have to have a big roof so Duurzaam 

Duinoord, together with Green2Live, has 

started a communal programme to encou-

rage people with smaller roofs to get together 

so they qualify for the subsidy. 50 residents 

have already signed up. If you would like to 

sign up too, visit: www.duurzaamduinoord.

nl for more information before 5th October. 

You will then receive an offer from Green2Live 

and can choose between a do-it-yourself or a 

ready-to-go package. You will also have the 

chance of winning a rain barrel for collecting 

rain water to water your other plants. There is 

a meeting about the Action in the Satisfaction 

Café on the Reinkenstraat on Wednesday 

22nd September from 20.00 – 22.00. There 

you can meet other neighbours who are 

also interested in making Duinoord greener, 

as well as the organisers from Duurzaam 

Duinoord and Green2Live. You don’t need 

to register for this meeting – just turn up and 

you will be welcome. 

Update on Duinoord subsidy project

You may have voted for one of the initia-

tives in the government scheme to improve 

our neighbourhood that was done in 

2019. In total 21 entrepreneurs came up 

with suggestions for how Duinoord could 

be freshened up a bit and the winners 

would share the € 30,000 subsidy to spend 

on their idea. 1,460 Duinoord residents 

voted and the winning ideas were: 160 

extra parking spaces for bikes, the Honey 

Highway, Bij-Blij & Duurzaam Duinoord, 

and pop-up pavement cafés along the 

Reinkenstraat. Here’s how these schemes 

are developing:

160 bike racks - Jochem Sprengen looked 

into where they could be placed but there 

is a shortage of space in the neighbourhood 

and people didn’t want to forfeit a car 

parking space for bikes. The Sweelinckplein 

seemed to be the only option but there is 

no demand for bike parking in that area so 

this idea is on hold for now. 
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Honey Highway - Maarten Horrevorts, 

together Martin van de Hoorn got on with 

this intiative straight away and the Honey 

Highway can now be seen on the corner of the 

Valeriusstraat and the Stadhoudersplantsoen. 

A little field has been made with a variety of 

flowers and plants, which the municipality 

replanted this year and hopefully they will now 

take care of it as it has increased the number of 

bees and other insects in the neighbourhood 

and it looks wonderful. 

Pop-up pavement cafés along the 

Reinkenstraat - Pieter van Nooten, together 

with BoschSlabbers Landscape Architects 

and the Municipality of the Hague, Duinoord 

residents and entrepreneurs are hoping that 

this project can soon be completed. It has 

been postponed for now but hopefully the first 

four modules will be in place by the end of the 

summer. 

Happy-Bee & Sustainable Duinoord - Elske 

Schotte has been able to fully realize her great 

plan. 3 bee hotels for wild, individual bees (so 

not bee hives for a colony) are already in place 

and during the Sustainable Market (Duurzame 

Markt) in the Reinkenstraat children were 

taught how to make their own little bee 

hotels and seed balls for the bees. Several 

hundred “happy bee” plants were handed out 

during the market and are now colouring the 

neighbourhood.

 

Sustainable, cheerful and hip - Fairhip

Socks made of fishing nets, shampoo made 

of olive stones, beer made from stale bread, 

drinking straws made from wheat straw, seeds 

to grow edible flowers. These are just a few of 

the sustainable products that four enthusiastic, 

young, Duinoord women have come up with 

for their new gift business. Because of Corona, 

the cabaret speaker’s bureau run by Ilonka Blok 

and Merel Kortkaas was very quiet, but this led 

to new ideas and a new concept. They have 

always liked to surprise one another with party 

gifts, and sustainable gifts have increasingly 

become their thing. This love for the environ-

ment and gift ideas led to a new sustainable 

gift company, formed together with Lizette 

Abrahams and Catinka Kersten. They started at 

home in the Obrechtstraat but the company 

soon grew so quickly that they now rent a 

space in the former American Embassy. 

There is a choice of 14 different, themed 

packages or you can make up your own 

package with sustainable items. Each box 

contains gifts with tips and advice on how to 

use the products, written in a very humourous 

way, such as ‘Save the trees – eat more wood-

peckers!’ Their packaging is made of edible 

paper clippings and finely chopped corn. 

Their mission: “There is no perfect product or 

perfect choice. We want to tempt people to 

make alternative choices. Step by step, little by 

little.” So if you want an original gift idea, take 

a look at: www.fairhip.nl.

 

Colette has been saved!

A crazy idea became a well-thought-out rescue 

plan, a dream became reality and love won 

through. Colette, the fabulous antique book-

shop on the Reinkenstraat will not be turned 

into an AH to go, or a Kruidvat, but it will be 

a literary paradise with the same Colette feel 

about it, but then much more contemporary – 

to meet today’s demands. 

Jean-Pierre Geelen was inspired to find kindred 

spirits in The Hague who were passionate 

about books and wanted to save the iconic 

bookstore, Colette. They didn’t want another 

chain store and felt that there were enough 

places to eat and drink along the Reinkenstraat. 

All of the people involved in the Save Colette 

plan work in journalism, media or education. 

They got their heads together, contacted their 

network and started a crowd funding project. 

On the 3rd July, local residents were asked to 

take a seat at one of the pavement cafés on 

the Reinkenstraat - Foots or the Zammcafé - 

and to show who they were they should carry 

a book under their arm. The Save Colette team 

discussed the future of Colette with them, 

they could see Jean-Pierre Geelen interviewing 

writers such as Yvonne Keuls, Christiaan Weijts, 

Mira Feticu and Justine le Clercq about their 

favourite book, they could buy books and 

get them signed with a personal message. It 

was sunny and you could imagine you were 

in Montmartre. For this crowd funding to be 

successful, a starting capital of € 20,000 was 

needed. After just three days, this amount 

was raised, so optimistically they aimed to 

raise € 30,000. A month later the Save Colette 

crowd funding project, via Voordekunst.nl, had 

received 690 donations and raised € 38,719. 

Firstly, some 50,000 books will be reduced 

to about 30,000 via an online sale. A digital 

payment system needs to be set up, mainte-

nance work needs to be done on the shop and 

the interior needs a newer, fresher look. The 

plan is to open a walk-in literary meeting place 

– a non-profit organization run by volunteers. 

As well as the current stock of books, there will 

be space for poetry evenings and readings, 

singer-songwriters can perform here and local 

residents can use the shop to hold their book 

club meetings. 

For full information visit: www.colette.red 

French flair on the Van Boetzelaerlaan

Have you ever spotted the lovely coffee shop 

in the middle of the Van Boetzelaerlaan, 

near the tram rails and close to the Houtrust 

Bridge? 5 years ago, Sylvia Hendriks took it 

over, renamed it Brasserie De Laer and trans-

formed it into a lovely, small-scale restaurant. 

It really took off – and then Corona hit. The 

brasserie had to close so Syvia decided to turn 

it into a temporary bric-a-brac store, selling 

all kinds of knick-knacks, trinkets and flowers. 

Now the restaurant is open again, Sylvia has 

decided to keep the flower and bric-a-brac 

business going as well, giving the whole 

concept real French flair. You can enjoy a 

coffee, a cup of tea, a beer or a glass of wine, 

enjoy a bite to eat and take home a nice gift 

or a bunch of flowers. At Christmas, the store 

takes on a Christmas theme with lots of festive 

ideas and gifts. Sylvia’s lovely restaurant/gift 

shop/flower stall is open from Wednesday to 

Sunday from 11.00 to 18.00, and until 23.00 

on Saturdays.



Alstublieft... 
een cadeautje voor u!

Uw adres dichtbij voor:
 Geneesmiddelen
 Dagelijkse boodschappen
 Cadeauartikelen
 Huishoudelijke artikelen
 PostNL afhaalpunt
 Leuke aanbiedingen

Cadeaubon niet inwisselbaar tegen 
contanten. Geldig t/m 31 oktober 2021

*Alleen geldig bij een minimale 
besteding van € 25,- of meer. 

Uitgezonderd luiers en babyvoeding.


