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Postadres: Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag
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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
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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.

Nuttige informatie
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)
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Op de weg van het succes
Willem Zoet was aangenaam verrast toen in 2014 volkomen onverwachts de toen
23-jarige Stephanie Boelhouwer zijn garage Kooij Cars aan de Conradkade binnen kwam
lopen. Niet alleen omdat ze de aanwezige Jaguars wilde bewonderen, maar gewoon omdat
ze automonteur wilde worden.
Willem had al de nodige ervaring met

handen vies te maken. En dat is Stephanie

vrouwelijke aspirant-monteurs maar dat

zeker niet. Ze verschijnt ´s morgen fris

was tot op dat moment geen onverdeeld

en fruitig in de garage om ´s avonds

succes. Dus de vraag rees: “Waarom zou ik

besmeurd huiswaarts te gaan. En als

jou aannemen?” De onervaren Stephanie

iemand opmerkingen maakt dat ze onder

antwoordde kordaat: “Omdat ik het héél

het smeer zit, dikt ze het met plezier nog

graag wil.” Ze had geen monteursopleiding

een beetje aan en zorgt dan voor een paar

gevolgd maar was door haar moeder

flinke vegen op haar gezicht.

wel altijd gestimuleerd om de handen

Na het eerste half jaar bij Kooij Cars

uit de mouwen te steken en om eerst te

ging Stephanie er vier dagen in de week

proberen alles zelf te repareren. Ze wist

werken en een dag in de week naar het

ook te melden dat, ondanks dat ze op de

ROC Mondriaan, afdeling autotechniek.

HAVO had gezeten, uit haar beroepskeuze-

Als jonge vrouw viel ze een beetje uit de

test naar voren was gekomen dat ze het

toon in de klas met 16-jarige jongens.

beste automonteur kon worden.

Daar kwam nog bij dat zij inmiddels bij

Willem was de beroerdste niet en wilde

Kooij Cars gelouterd was en ervaring had

Stephanie een kans geven. Sterker nog,

opgedaan terwijl haar medeleerlingen

ze spraken af dat ze in de zomervakantie

zich nog over de theorie bogen. Het was

twee dagen per week mocht komen

Willem die op een gegeven moment zei

werken. Normaal gesproken was de

dat ze er maar beter mee op kon houden.

garage op zaterdag dicht maar om er

Wat ze moest weten kon hij haar wel

achter te komen uit welk hout ze was

bijbrengen.

gesneden zou hij op zaterdagen met

De geslepen spiegeltjes, de geluidsboxen
achterin, de oppompbare rugleuningen
en de massief houten
portierframes,
allemaal curiositeiten
die getuigen van
luxe en detail.

haar gaan oefenen om auto´s uit elkaar te

Willem heeft de garage overgenomen

halen en weer in elkaar te zetten. Op een

van Bram Kooij in 1987. Bram had eerst

gegeven moment was hij haar kwijt om te

bij een dealer van British Leyland Motor

constateren dat ze in kleermakerszit in de

Corporation Ltd (BLMC) gewerkt. Door

kofferbak zat. Niet gehinderd door enige

alle fusies van BLMC kwamen er steeds

ervaring deed Stephanie de dingen op

meer Britse modellen en merken bij, zodat

haar manier, en dat werkte. Na een half

het bijna ondoenlijk was om efficiënt te

jaar wisten ze het zeker, dit partnership

werken. Het was hopeloos om van meer

werkte en werkt nog steeds.

dan 100 modellen alle onderdelen op

Normaal gesproken duurt een monteurs-

voorraad te hebben. In 1972 is Bram

opleiding 10.000 uur. Maar helaas krijgt

toen zijn Jaguargarage begonnen aan de

de huidige generatie automonteurs geen

Conradkade. Dankzij zijn trouwe klanten

gereedschapskist meer. Men leert niet

en hun crowdfunding kon hij zijn droom

meer om te lassen, frasen, boren en

van een gespecialiseerde garage verwe-

bedrijf floreerde en in 1992 kreeg Willem

slijpen, maar men gebruikt een computer

zenlijken. Behalve een garage was hier

de kans om zijn vliegbrevet te halen. Hij

om een diagnose te stellen. Leuk, maar

destijds ook een Caltex benzinestation

mag ondertussen diverse toestellen (zoals

voor dé klassieke-Jaguarspecialist komt

gevestigd. In de volksmond werden de

een Bombardier Dash 8 met maximaal 55

veel meer kijken. Het gaat om de details,

uit 1930 stammende gebouwen vanaf het

passagiers aan boord) besturen en heeft

soms hele kleine details. Om goed voor

Cornerhouse tot en met de garage ´De

ook vips gevlogen.

een Jaguar met levenservaring te kunnen

Krokodil´ genoemd.

zorgen, moet je kunnen scouten, taxeren,

Willem had op een gegeven moment

restaureren en repareren. Je moet een

Toen Willem in 1987 het roer overnam kon

een eigen vliegtuigje en twee prachtige

perfectionist zijn en niet bang zijn om je

hij nagenoeg alle klanten behouden. Het

Jaguars die hij zelf volledig gerenoveerd
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heeft. Met passie vertelt hij over zijn auto´s

een motor uit elkaar halen, schoonmaken,

en laat met liefde zien hoe ingenieus het

reviseren en weer in elkaar zetten zodat

asbakje en de antieke buizenradio werken.

deze zonder haperen kan ronken zoals het

De geslepen spiegeltjes, de geluidsboxen

de bedoeling is.

achterin, de oppompbare rugleuningen en
de massief houten portierframes, allemaal

Sinds september vorig jaar is Stephanie

curiositeiten die getuigen van luxe en

de nieuwe eigenaar, mevrouw de garage-

detail.

houder. Haar droom is uitgekomen en die
van Willem ook. Hij is nog altijd parttime

Bestuursleden
en vrijwilligers
gezocht
Duinoord zoekt bestuursleden
en vrijwilligers om samen
activiteiten in de buurt te
organiseren.

Jaren geleden had Willem drie monteurs

aanwezig in de zaak om desgewenst

Duinoord heeft een actieve bewonersor-

en een secretaresse in dienst. Hij bedacht

Stephanie bij te staan. In de afgelopen tijd

ganisatie die zich inzet voor het behoud

op enig moment dat zo´n grote personele

heeft hij in alle rust alle klanten persoonlijk

van een prettige buurt om in te leven.

bezetting een toekomstige overname

benaderd over de wisseling van de wacht.

De Stichting Bewonersoverleg Duinoord

van zijn bedrijf zou bemoeilijken. Nadat

De klanten kennen Stephanie inmiddels

bestaat uit een bestuur, diverse werk-

hij zich genoodzaakt zag van lieverlee

en zijn dolgelukkig dat iemand zoals zij,

groepen en tijdelijke projectgroepen. Rond

afscheid te nemen van het personeel,

met kennis, kunde en liefde wil blijven

de honderd vrijwilligers spannen zich o.a.

diende Stephanie zich dus aan.

sleutelen aan hun Jaguar of zelfs Bentley

in voor goede voorzieningen, het groen

Ondanks het feit dat Kooij Cars geen blin-

of Alvis. Er is inmiddels een gemiddelde

en duurzaamheid in de wijk, veiligheid,

kende garage is met mooie showrooms

wachttijd van twee weken en voor grote

verkeer en vele sociale activiteiten.

en prachtig afgewerkte wacht- of spreek-

renovaties zelfs nog veel langer. Maar

kamers voelt Stephanie zich hier als een

zoals Stephanie al zegt, problemen zijn er

Ter uitbreiding van het bestuur zijn we

vis in het water. Zij deelt, ook na al die

om opgelost te worden. Meer informatie

op zoek naar nieuwe bestuursleden.

jaren, de liefde en passie van Willem voor

vindt u op www.kooijcars.nl.

Daarnaast zijn er werkgroepen en

de klassieke auto. Op de vraag wat ze het
liefst doet heeft ze maar één antwoord:

eenmalige initiatieven die extra buurtKitty Bos en Michael Toorop

genoten kunnen gebruiken. Of je nu jong
of oud bent, een bezette agenda hebt
of tijdelijk wat extra tijd, er is vast een
activiteit die past bij jouw belangstelling
en agenda. Dicht bij huis, gezellig, zinvol
en gewaardeerd.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Scan
de QR code voor meer informatie of kijk op
www.duinoord-denhaag.nl/vacatures
Je kunt ook direct een email sturen naar
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl,
dan neemt een van de bestuursleden
contact met je op om kennis te maken.
Bestuur Bewonersoverleg

www.kooijcars.nl
Conradkade 89, 2517 CJ Den Haag
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Buurtgenoot in het theater
Bas Maassen is theatermaker. Twee jaar geleden
had ‘t Lopend Vuurtje al eens een gesprek met
hem. Toen ging hij een liedrecital geven; inmiddels
heeft hij een compleet soloprogramma ontwikkeld.

“Een paar jaar geleden had ik zangles van Annelies Dieudonné",
vertelt Bas. "Ik werkte toen ook met haar aan liedrecitals. In die
tijd had muziek de voorrang. Ik ben ook nog anderhalf jaar terug
geweest naar het conservatorium voor de opleiding klassieke zang.
Dat werd toch een beetje zwaar. Ik had immers al een bachelor
theater gehaald in Maastricht en een master theater aan het Haags

Het nieuwe soloprogramma is heel anders dan wat Bas eerder

conservatorium, dus nog een keer een bachelor doen vond ik wat

bracht. “In mijn liedrecitals gebruikte ik de tekst van A en de

veel”. Toch is zijn klassieke achtergrond nog goed in de voorstelling

muziek was geschreven door B” zegt hij, “en C, ik dus, voerde

te merken, bijvoorbeeld in twee liederen die Bas met wat eigen

het uit. Nu is alles in handen van één persoon: Ik heb de

aanpassingen ontleent aan het klassieke repertoire.

teksten geschreven, ik schreef ook de muziek en ik voer het
zelf uit. Bovendien is deze voorstelling geen concert, het is een

Autobiografische lijn

vertelling”. In zijn voorstelling mengt Bas zang met spraak en

De voorstelling vertelt het verhaal van een opgroeiende jongeman.

bewegingstheater. Veel bezoekers vinden dat spannend: de

Dat is natuurlijk Bas zelf, want, zoals hij het noemt, het gaat om auto-

voorstelling is niet precies te duiden en is niet in één categorie

biografische non-fictie. Daarbij volgt het verhaal zijn eigen levens-

onder te brengen.

fasen. Als de jongen aan het begin 16 jaar is, begeleidt Bas dat met
een lied dat hij op die leeftijd schreef. Als de jongen 22 is, klinkt er
een lied dat Bas op zijn tweeëntwintigste schreef. Zo is deze voorstel-

Ik denk deze voorstelling
zo’n zestig keer in het land
te kunnen spelen

ling ook aan zijn naam gekomen: “Van 16 tot zo-even”.
Inmiddels heeft Bas deze voorstelling twee keer voor publiek
gespeeld: een keer in de culturele strandtent De Fuut, de andere
keer in het huiskamertheater Première Parterre aan de Groot
Hertoginnelaan. Binnenkort, maar daarvan staat de datum nog niet
vast, brengt Bas zijn voorstelling bij een theaterdiner in restaurant
Greens in het Westbroekpark. Later komt hij in De Waag in Delft,
waarschijnlijk in de krokusvakantie van 2022.
Klaar voor de theaters
"Ik zou niet verbaasd zijn als ik hem zo'n zestig keer in het land kan
spelen", zegt Bas. Ook al zit de voorstelling op dit moment nog min
of meer in de try-out periode, toch voelt hij volgens Bas al “af”. Hij
duurt nu ongeveer een uur, maar als de theaters er om vragen kan
Bas er nog een kwartier aan toevoegen. Dat heeft overigens niet zijn
voorkeur, want op dit moment heeft de voorstelling volgens Bas een
mooie, natuurlijke spanningsboog.
Voor een opvolger van deze solovoorstelling heeft Bas nog geen
plannen, daarvoor zit hij nog te veel in de opstartfase van dit
lopende project. Wel heeft hij daarnaast andere projecten op stapel
staan. Het Apollo First Hotel in Amsterdam gaat in 2023 een project
uitbrengen rondom de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Dat gaat lopen in verschillende theaters en ook Bas heeft daar een
rol in.
Maar dat komt later. Voorlopig hoopt Bas “Van 16 tot zo-even” in
veel theaters te kunnen brengen. Niet alleen in de grotere, hoopt hij.
Het lijkt hem namelijk erg leuk om deze voorstelling ook te brengen
in de intieme sfeer van een huiskamertheater.
Pieter Duimelaar
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Duinoordse Vrouwenclub
Eindelijk!!!!! We konden weer samen op stap.
Het eerste uitje (nu het weer mogelijk is)
van de Duinoordse Vrouwenclub was naar
de Hortus Botanicus in Leiden.
Met een gezellig groepje hebben we
urenlang rondgedwaald en de planten en
bloemen bewonderd. Na afloop hebben
we nog in een gezellig café geluncht. We
hopen zeer binnenkort weer een uitstapje
te organiseren.
Marijke Pronk

Uitstapje DVC 11 november 2021
Donderdag 11 november maakten acht

Wij hebben uitgebreid de architectuur

vrouwen een rondwandeling in de

met daarbij de mooie versieringen van

Heesterbuurt. De bouw van de Heesterbuurt

baksteen besproken, onze zorgen geuit

begon vanaf de Laan van Meerdervoort en

over eventuele sloopplannen en we

de Valkenboskade, waarvan het eerste deel

vonden het jammer dat kunststof kozijnen

tot aan de Mient rond 1924 gereed was. Dit

het gevelbeeld veranderden.

gebied kenmerkt zich door het grote aandeel
van sociale woningbouwcomplexen.

De wandeling eindigde in het Upside Café

De route liep via het Weigeliaplein,

aan de Thomsonlaan voor koffie en lunch.

Gagelplein en Vlierboomplein en eindigde

Al met al vond iedereen dit een geslaagd

bij de verbouwde Goudenregenschool,

uitje.

die verbouwd is tot 27 appartementen
en 11 ateliers.

Wil Hoogteijling en Jocelyne Simons

Vrienden van Duinoord
‘Vrienden van Duinoord’ zoekt meer vrienden
Ter ondersteuning van projecten die de onderlinge banden in de buurt
versterken zoekt de Stichting Vrienden van Duinoord nieuwe vrienden.
Vorige maand is een nieuw bestuur aangetreden van de Stichting
Vrienden van Duinoord. Het bestuur wordt gevormd door Pieter Smits,
Anne-Karien von Fumetti, Pepijn van Wijmen (vz), Ben ten Dam (secr),
Michelle van Driel en Petra Mallant. Deze stichting werkt samen met
het Bewonersoverleg Duinoord en bestaat sinds 1997.

mogelijk. We willen het komend jaar
graag mooie nieuwe buurtprojecten
ondersteunen. We zoeken dus nieuwe
Vrienden van Duinoord en nieuwe
projecten!”
De mooiste projecten waaraan de stichting
heeft bijgedragen zijn:


Open Ateliers [2021]
https://www.openateliersduinoord.nl

De nieuwe voorzitter Pepijn: “Hoewel

Duinoord nog mooier maken dan het al

de Stichting al bijna 25 jaar bestaat,

is! Als Stichting willen wij de onderlinge

zijn wij na de zomer als bestuur in een

banden tussen bewoners van Duinoord

nieuwe samenstelling begonnen. We

verstevigen en sociaal isolement voor-



De Duurzame Markt in de Reinkenstraat

zijn allemaal enthousiaste bewoners van

komen. De Vrienden van Duinoord maken



Initiatieven van de Duinoordse

deze mooie buurt. Bovendien willen we

buurtprojecten met dit doel financieel



Sunny Court Festival
http://sunnycourtfestival.nl

Vrouwenclub
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Eindelijk dan!
“Luidoptrekkende auto’s en motoren op de Waldeck Pyrmont- en
Koningin Emmakade” is een vaak genoemde ergernis in onze wijk.
Het zorgt niet alleen voor veel geluidsoverlast maar is en blijft
gewoon gevaarlijk. Niet vreemd dat er eind 2018 een actiecomité
‘Stop Racebaan Kades’ werd opgericht. Als bewoner van de KEK en
lid van de Werkgroep Verkeer maak ik deel uit van dit comité.
Een handtekeningenactie met als doel de

Strikt genomen werd niet voldaan aan deze

raad en het college van B & W te bewegen

criteria. Het was dus zaak druk te houden

nu eindelijk eens actie te ondernemen leverde

op de verantwoordelijken bij gemeente, de

honderden handtekeningen op. Deze werden

raadsleden en de politie. Onderdeel hiervan

in december 2018 aangeboden aan de

vormde de aandacht die in augustus 2019

verantwoordelijk wethouder Van Asten. Het

het TV-programma “De Monitor” besteedde

aanspreken van raadsleden en inspreken bij

aan de overlast aan de kades. Wellicht mede

de Commissie Leefomgeving resulteerden

hierdoor bleek de gemeente in 2020 bereid

vervolgens in een breed gedragen motie

om op de kades extra controles en snelheids-

waarin het college werd verzocht om

metingen te verrichten. Een fors aantal

in overleg te treden met het Openbaar

overtredingen maar ook een aanhoudende

Ministerie voor het plaatsen van een flitspaal.

stroom klachten hebben voor het OM uiteindelijk de doorslag gegeven om tot plaatsing

Dit overleg was nodig omdat de gemeente

van flitspalen over te gaan.

Het heeft wat kruim gekost maar uiteindelijk is er toch een mooi resultaat behaald.

het plaatsen van zo’n paal niet zelf in handen
heeft. Dat is een verantwoordelijkheid en

Ambtelijke molens malen nog altijd niet snel

Ondertussen blijven we bij de gemeente

bevoegdheid van het OM. Zo’n paal wordt

maar medio april 2021 kwam dan toch het

aandacht vragen om ook maatregelen te

ook niet zomaar geplaatst maar om daar-

verheugende bericht dat ter hoogte van het

nemen tegen de nog steeds voortdurende

voor in aanmerking te komen moet worden

Sweelinckplein twee palen zouden worden

geluidsoverlast van motoren en auto’s.

voldaan aan strenge criteria met betrekking

geplaatst. Sedert augustus jl. staan die er

Wordt vervolgd dus.

tot aantal ongevallen, slachtoffers en (helaas

en wordt in beide richtingen de snelheid

ook) doden.

gecontroleerd.

Voor: Anne-Karien von Fumetti, Pepijn van Wijmen.
Achter: Pieter Smits, Michelle van Driel,
Petra Mallant, Ben ten Dam

Wil je Vriend van Duinoord worden? Dit kan
vanaf 25 euro per jaar. Via deze link kun je je
aanmelden en lid worden:
stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.
Voor de Vrienden van Duinoord organiseren
we jaarlijks een gezellige avond met een
terugblik op de gerealiseerde projecten en een
brainstorm over toekomstige projecten. Heb
je een idee voor een mooi buurtproject? Meld
je project aan via: https://www.duinoorddenhaag.nl/vrienden-van-duinoord of zoek
contact via stichtingvriendenvanduinoord@
gmail.com om even te sparren.
De redactie

Piet-Hein Schoemaker
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't Culturele Vuurtje
Klassieke muziek in Duinoord
K88Events (Klassiek bij u in de buurt!) organi-

werkzaamheden zoals het opmaken van

optreden het duo ´Toetsen en Fluiten´

seert regelmatig klassieke concerten in o.a. de

nieuwsbrieven, concertprogramma en

met Anna Karpenko (piano) en Katja

Noorderkerk aan de Schuytstraat 9. De orga-

pr-activiteiten worden uitgevoerd door een

Pitelina (fluiten). Meer informatie over dit

nisatie is een niet-commercieel muziekcon-

aantal vrijwilligers.

concert en volgende concerten vindt u op

certenbureau en bij de concerten wordt

www.klassiek88.com.

daarom dan ook een vrijwillige bijdrage

Het volgende zaterdagmiddagconcert is

gevraagd voor de musici en de kerk. De

op 11 december om 15.00 uur. Dan zal

De redactie

C'est le ton qui fait la musique
Johann Heinrich Lübeck
Johann Heinrich Lübeck was violist, componist, dirigent en muziekpedagoog en tevens
de eerste directeur van de in 1826 opgerichte Koninklijke Muziek- en Zangschool in Den Haag.
Louis Spohr. Jaren treedt hij op als viool-

Daarnaast is Lübeck vanaf 1835 correspondent

virtuoos, heeft betrekkingen in Leipzig, Berlijn

voor de Koninklijke Nederlandse Academie

en Potsdam en is in Danzig en Koningsbergen

van Wetenschappen en in 1848 wordt hij

als orkestdirecteur werkzaam.

opgenomen als lid van de KNAW.

In 1823 verhuist hij naar Amsterdam om

Door zijn drukke werkzaamheden komt er

te gaan werken als concertviolist. Hier

van het componeren in Lübecks latere jaren

verwerft hij zich als concertmeester en

steeds minder. Toch componeert hij in die

leraar spoedig een uitstekende naam.

tijd onder andere een concertstuk voor

Daarom valt de keuze op Lübeck als men

cello voor zijn zoon dat is gespeeld op een

in 1826 voor de net opgerichte Koninklijke

Diligentia-concert, een psalm en ouverture

Muziek- en Zangschool (het latere Koninklijk

met koor voor het eerste muziekfeest van de

Conservatorium) in Den Haag een direc-

Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst

teur zoekt. Het gezin Lübeck kan ook in de

in 1834, een cantate ter gelegenheid van het

school komen wonen. Lübeck maakt hier

huwelijk van koning Willem III en de feest-

Portret van Johann Heinrich Lübeck

zijn naam als groot musicus en uitstekend

cantate die op 17 november 1863 ter gele-

door Willem Steelink (1836-1913),

pedagoog gedurende bijna veertig jaar, tot

genheid van het leggen van de eerste steen

collectie Rijksmuseum

aan zijn overlijden op 7 februari 1865, waar.

door koning Willem III voor het Nationaal

Onder zijn leiding neemt de Muziekschool

Monument op Plein 1813 is gespeeld.

Lübeck wordt op 11 februari 1799 in een

in aanzien toe.
In 1842 wordt hij benoemd tot Ridder in

muzikaal gezin geboren in de voormalige Heerlijkheid Alpen, in de buurt van

Naast zijn functie als directeur geeft Lübeck

de Orde van de Nederlandse Leeuw en in

Wesel in Noordrijn-Westfalen. Ook zijn

in de Muziekschool ook theorielessen,

1852 ontvangt hij van koning Willem III de

beide broers zijn violist en een periode

lessen in solozang en vioolles. Onder

gouden Rijksmedaille als erkenning voor

in Nederland werkzaam, onder andere in

zijn leerlingen bevindt zich ook de latere

zijn uitstekende diensten aan de toonkunst

de Hofkapel. In Potsdam trouwt hij met

componist Johannes Verhulst.

gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar.

Maria Wilhelmina Seiffert, met wie hij

In Den Haag volgt al snel een benoeming

Lübeck is met name in Den Haag een

twee zonen krijgt die hij deels zelf opleidt:

tot dirigent bij de Koninklijke Hofkapel, waar

belangrijk man voor het muziekleven.

zijn zoon Louis wordt cellist en zoon

ook Muziekschoolleerlingen surnumérair

De Haagse muziekschool is de leidende

Ernst pianist.

(zonder bezoldiging) gaan meespelen.

muziekopleiding in Nederland en blijft grote

Tevens is hij dirigent van de Diligentia-

invloed op de muziekpraktijk uitoefenen.

Lübeck is tot een zeer goed violist opgeleid in

concerten en de zangvereniging van de

de school van componist, violist en dirigent

Maatschappij van Toonkunst.

Sandra van Dijk
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Wijkagenda
Wijkagenda uitgereikt namens bewoners aan wethouder Anne Mulder
Op woensdag 10 November
heeft Gerard Lucius, namens
de bewoners van Duinoord, de
wijkagenda aangeboden aan
wethouder Anne Mulder.

Belangrijkste thema’s volgens
bewoners Duinoord
De 800 Duinoorders die meededen aan de
enquête waardeerden hun wijk met een 8,4.
Dat is een mooi gemiddelde. Tevens kwamen
er een aantal thema’s naar voren die de
bewoners belangrijk vinden om te behouden

Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijk-

of te verbeteren in Duinoord. Dit zijn thema’s

agenda. In een wijkagenda staan de belang-

zoals een groene, schone, duurzame wijk met

rijkste verbeteringen voor een wijk voor de

een prettige winkelaanbod. Tevens wordt

komende vier jaar. De bewoners, onder-

er belang gehecht aan het aanpakken van

nemers, samenwerkingspartners en mede-

verkeersproblemen, creëren van een extra

samen met bewoners en andere betrokkenen

werkers van de gemeente bepalen samen wat

kinderspeelplek en initiatieven ter versterking

samenwerking in gang zetten. Het bewoners-

het belangrijkst is. Zij voeren ook samen de

van de sociale samenhang. Foto 2 geeft een

overleg zal nauw betrokken zijn en via hun

verbeteringen uit.

overzicht van het wijkplan en met bewoners

website, facebook en Instagram account de

De gemeente heeft in Duinoord de afge-

geïdentificeerde eerste actiegebieden.

bewoners informeren over de voortgang en

lopen maanden gesproken met bewoners,

resultaten.

winkeliers, het bewonersoverleg, de wijk-

Vervolg

agent, het welzijnswerk en nog veel meer

Met het overhandigen van de wijkagenda is

De volledige uitkomst van de bewoners-

partijen. Uit deze gesprekken kwamen onder-

het startsein gegeven voor de verschillende

enquête en meer informatie over de wijk-

werpen die in een enquête aan inwoners van

werkgroepen uit Duinoord, bewoners en

agenda is terug te vinden op:

Duinoord zijn voorgelegd. Aan de enquête

trekkers vanuit de gemeente om aan de slag

www.duinoord-denhaag.nl/wijkagenda

hebben ongeveer 800 bewoners uit Duinoord

te gaan met de acties en samenwerking. De

deelgenomen.

gemeente neemt daarin het voortouw en zal

Bart Draese

Wijkagenda Duinoord 2021-2024

Sta

Oktober 2021Duinoord 2021-2024 | oktober 2021
Wijkagenda
Deze wijkagenda is gemaakt met de input van
bewoners, het bewonersoverleg Duinoord, onder
nemers, de gemeente Den Haag en andere samen
werkingspartners. Voor de wijkagenda gaven 800
bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst.
Op de wijkagenda staan zeven thema’s waar wij
de komende vier jaar samen aan werken.

Wist je dat?

Bewoners die de enquête
hebben ingevuld geven
Duinoord gemiddeld een

8,4

Wij realiseren de acties van
de wijkagenda samen. Met
regelmaat informeren wij
over de voortgang van deze
agenda. Er komt een Q&A op
www.duinoorddenhaag.nl
met daarin antwoorden op
vragen uit en over de wijk.

Wi
jka
gen
da

SAMEN WONEN EN LEVEN

VERKEER

Bewoners vinden sociale
samenhang belangrijk. Er is een
grote bereidheid om zich (nog)
vaker in te zetten voor de wijk.

Bewoners noemen uiteenlopende
verkeersproblemen waaronder
te hard rijden, parkeeroverlast
en geluidsoverlast van gemotori
seerde voertuigen.

Acties:
• Ontmoeting locals en expats
bevorderen.
• De inzet van wijkbewoners
vergroten.
• Verwelkomen nieuwe
bewoners.
Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, expats,
locals, gemeente Den Haag

EEN SCHONE WIJK

Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, gemeente
Den Haag

Bewoners ervaren overlast van
rommel naast restafvalcontainers.

WINKELSTRATEN

Acties:
• Aandacht voor het bijplaatsen
van vuilnis naast ORAC’s en
ORACadoptanten werven.

Veel bewoners hebben aan
gegeven de Reinkenstraat als
winkelstraat belangrijk te vinden.

Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, gemeente
Den Haag

Meedoen of meedenken? Mail naar
wijkagendasscheveningen@denhaag.nl
of kijk op duinoord-denhaag.nl/wijkagenda

Acties:
• Onderzoek naar het verkeers
veiliger maken van een aantal
straten en kruispunten.
• Verkenning starten naar
mogelijkheden autodelen.
• Verkenning starten naar een
wijkaanpak fietsen, deelfietsen
en deelscooters.

Acties:
• Wijkberaad en winkeliers
vereniging gaan nauwer
samenwerken.
Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, Vereniging
BIZ Winkelgebied Reinkenstraat,
gemeente Den Haag
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VERDUURZAMEN

GROEN

Veel inwoners van Duinoord zijn
of willen aan de slag met verduur
zamen. Er is behoefte aan meer
informatie over de mogelijkheden
(NL en EN).

Wijkbewoners hebben vergroening
als belangrijkste thema gekozen
voor de wijkagenda.

Acties:
• Informeren: bewoners wegwijs
maken in de energietransitie en
informeren over de mogelijk
heden (wat ze zelf kunnen
doen) om hun woning te
verduurzamen.
• Inspireren: bewoners laten
zien en ervaren dat je energie
bespaart door verduurzaming
en energie krijgt als je dat
samen met de buurt doet.
• Activeren: bewoners helpen om
(samen) concrete stappen te
zetten om hun woning te
verduurzamen en hiermee
bijdragen aan een toekomst
bestendig Duinoord.
Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, gemeente
Den Haag

Acties:
• Blijvend werken aan het behoud
en onderhoud van groen.
• Bewoners informeren en
activeren aan de slag te gaan
met groen in hun eigen woon
omgeving.
• Realisatie Verbeterplan
Sweelinckplein (Sweelinckplein
fleurt op).
Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, Stichting
vrienden van het Sweelinckplein,
gemeente Den Haag

SPEELPLEK
Veel bewoners willen naast de
huidige speelplekken voor kinderen
meer speelplekken in de wijk.
Acties:
• Zoeken naar een geschikte plek
voor een nieuwe speelplek en
de benodigde stappen zetten
voor realisatie.
• Bewoners betrekken bij de
inrichting van de speelplek.
Wie zijn er betrokken:
Bewonersoverleg Duinoord, gemeente
Den Haag
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Colette is Vet
De succesvolle crowdfunding ter behoud van antiquariaat Colette leverde als bijvangst ook een
reservoir van meer dan honderd vrijwilligers/buurtbewoners op om straks de winkel te bemannen
én hoog bezoek van burgemeester van Zanen én heel veel aanloop na filmpjes op TikTok.
Begin oktober ligt een groengele draperie

Met een groengeel touw tilt de burgemeester

van Sandor Marai. Dan blijft zijn oog hangen

in de etalage van Colette met een geheim-

het groengele gordijn omhoog en onthult

op deel drie van de serie ‘Om de democratie’

zinnig bordje ‘Wat leest de burgemeester?’

in de etalage boeken uit de Colette-collectie

van P.J. Oud. Dat deel heeft hij nog niet, de

Wat gaat er schuil achter dit bordje en het

van zijn favoriete schrijvers. De keuze is in de

burgemeester krijgt het mee. Uit handen van

gordijn? Onze nieuwsgierigheid wordt

roos. Jan van Zanen leest de titels en knikt

Linda Vermeulen ontvangt Jan van Zanen een

aangewakkerd als op maandag 11 oktober

instemmend bij het zien van W.F. Hermans,

rieten mand met producten van winkeliers uit

een feestelijk gedekte statafel voor het pand

Thomas Wolfe en zijn lievelingsboek ‘Gloed’

de Reinkenstraat, ‘uit het mandje van Jantje’,

staat met enkele glazen, een fles wijn, een
gevulde mand en een bos bloemen. Rond
half vijf verzamelt zich een groepje journalisten en fotografen, wijkbewoners blijven
staan en dan stapt burgemeester Jan van
Zanen uit een auto. Linda Vermeulen van
het comité ‘Red Colette’ heet de burgemeester welkom. Jogchum de Vries, nog
even de eigenaar van Colette, leidt de
burgemeester door de smalle, slingerende
gangen met beiderzijds gigantische stapels
boeken. De burgemeester, een liefhebber
van boeken, kijkt zijn ogen uit. Hij spreekt
zijn waardering uit voor het initiatief van
de groep van acht, die hij betitelt als “een

Volg Colette via: website Colette.red of op Instagram: @Coletteboekhandel

literaire reddingsbrigade”.

Buurtgenoten
Er klinkt weer een bel in de Huishoudschool
Wat herinnert iedereen zich van zijn school-

ketting om aan te trekken en een welluidende

tijd? Dat is de bel, schrille waarschuwing dat

klank. De school heeft een wisselvallig bestaan

je (te) laat bent, zoete klank aan het einde van

gekend, toen in het laatste kwartaal van de

een lange schooldag. Maar ook een schoolbel

vorige eeuw allerlei onderwijsnieuwigheden

heeft een verhaal. Een historisch herkennings-

hun intrede deden. De Haagse Huishoudschool

punt in Duinoord is de ‘Huishoudschool’ aan

kreeg een andere structuur, naam en behui-

de Laan van Meerdervoort op de hoek van

zing. De bel verhuisde mee en belandde na

de Suezkade, het beginpunt in 1899 van een

wat omzwervingen in de bar van het studen-

nieuw stuk van de wijk dat huis voor huis en

tencafé van de Hogeschool – “hoogste tijd,

straat na straat werd aangelegd.

heren!”

De school die erin trok was een neutrale,

Een oplettend bestuurslid van de Stichting De

particuliere school voor de opleiding van

Laan heeft de bel bij de volgende verhuizing

onder andere kookschoolleraressen. Men

meegenomen en ervoor gezorgd dat na 40

kwam in een fraai, gloednieuw gebouw en er

jaar de heldere, luide klanken weer klinken in

was uiteraard ook een schoolbel. Niet zo’n irri-

de monumentale, fraai gerestaureerde gangen

tante, veel te harde, snerpende automatische

van wat achtereenvolgens een huishoud-

zoemer maar een echte klok met klepel, een

school, Sociale Academie, sociëteit van een
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Haalt Albersen de honderd?
Al bijna 95 jaar is Albersen Muziek gevestigd in Duinoord, maar
sluiting dreigt. De verkoopcijfers dalen en de huurtermijn loopt af.
Als er geen opvolging komt dan haalt Albersen de 100 niet.
naar de bundel gedichten en verhalen over

De collectie bladmuziek van Albersen, waar-

generatie. Studenten van het conservatorium

de residentie samengesteld door Gon Zeiler-

onder ook een succesvolle tweedehands

kopen juist graag bladmuziek, waarop zij hun

Seyffardt, ook speels verwijzend naar Van

afdeling, en de knowhow van het personeel

eigen aantekeningen kunnen schrijven. En dat

Zanens voornaam.

zijn ongeëvenaard. Neurie een melodie die

doen zij bij voorkeur in de Valeriusstraat, want

je op de radio hebt gehoord en ze helpen

Albersen geeft hun studentenkorting. Kopiëren

Ter afsluiting wordt er getoast op de goede

je aan de titel, de componist en de bladmu-

van bladmuziek is maar gedeeltelijk de reden

afloop. De burgemeester belooft terug te

ziek. Wij schreven in een eerder ‘t Lopend

van de terugloop. Eerder ligt de oorzaak bij

komen als het duizendste boek is verkocht.

Vuurtje hoe Maria voor ’t Hekke en haar

muziekuitgevers, die tegenwoordig hun cata-

Even eerder in september gaat Colette viral.

team ons verrasten door onze geneuriede

logus online tonen en in hun webshop te koop

Jongelui roepen elkaar via TikTok op om naar

melodie onmiddellijk te herkennen, van

aanbieden, voor iedereen toegankelijk. Die

de Reinkenstraat te komen en zichzelf te foto-

naam en componist te voorzien en ook nog

strijd is niet te winnen.

graferen tussen de torenhoog opgestapelde

eens mee te zingen. Maar helaas zijn kennis

boeken in de winkel van Colette. Van heinde

van zaken en een mooie collectie geen

Er zijn al vele ideeën geopperd om de zaak te

en verre komen ze (onder meer uit Arnhem

garantie om te kunnen voortbestaan, zelfs

laten voortbestaan. De voorkeur zou gaan naar

en Eindhoven) en stellen zich op in een rij

niet voor de laatste bladmuziekhandel in

een combinatie met muzieklessen. De beschik-

die Colette nog nooit heeft meegemaakt.

Nederland. Internet is een te grote concur-

bare ruimte is voldoende, maar de verhuurder

Allemaal met hun mobiel in de aanslag om

rent geworden. Al duurt de zoektocht op

heeft zijn instemming onthouden. Er wordt

hun selfie te verspreiden via social media

het internet soms langer dan een fysiek snuf- nagedacht over een combinatie met kunst,

onder de noemer ‘Colette is vet’. Tussen de

felbezoekje aan de winkel en is het laatste

een koffiehoekje, een fotocollectie. Er zal een

bedrijven door hebben de jongeren ook nog

ook nog eens leuker.

modus gevonden moeten worden, anders zal

meer dan vijfhonderd boeken gekocht.

Albersen Muziek de deuren moeten sluiten.
De concurrentie van het internet is in

Kitty Bos

studentenvereniging en politiebureau was,
maar sinds tien jaar een prachtig appartementengebouw is.
Tijdens een gezellige borrel voor de bewoners op 11 november wordt de bel ingeluid
door Ben van Galen, bestuurslid van de VvE.
Ik krijg van hem een rondleiding door het
gebouw, waarin het imposante trappenhuis
indruk maakt.
De Stichting De Laan, beheerder van
de erfenis en archieven van de Haagse
Huishoudschool, heeft de restauratie van de
bel, evenals in het verleden een plaquette in
de hal, gesponsord.
Gesien Bruins

dit geval niet te wijten aan de jongere

Kitty Bos
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Het beste van Duinoord
Mary's Kalkoen Vulling
traditie voort om elk jaar ‘Mary’s Stuffing’
te maken. De vulling wordt meestal in de
kalkoen gekookt, maar mama maakte het

bereiding

altijd apart in een aardewerken kom. Ze



Verkruimel het wittebrood en doe het in

maakte er elk jaar heel veel van en wat

een kom met de peper, het zout en de

overbleef aten we op tweede kerstdag op

salie

een broodje met warm varkensvlees.



Kook de melk en giet die op het brood,
laat het intrekken

Hier is het recept:



Klop het ei erdoor

ingrediënten



Bak de uien, spek en worst samen en



korst - dus alleen het witte gedeelte



Meng alles goed door elkaar - gebruik
een elektrische mixer als je die hebt



2 kleine eieren (of 1 extra groot)



Peper en zout



4 of 5 dikke plakjes spek, in zeer kleine

gedurende 1 uur op 180⁰ in een hete-

stukjes gesneden

lucht oven of op 200⁰ in een gewone

Iets minder dan een halve liter melk

oven, tot het een mooie donker-goud-

(1 pint)

bruine kleur heeft

Mijn favoriete onderdeel van een traditioneel kerstdiner is altijd de kalkoenvulling

voeg toe aan het mengsel

1 klein, ongesneden wit brood zonder



geweest - en in het bijzonder de vulling



Bak in een aardewerken kom in de oven

van mijn moeder. Mijn moeder overleed



2 theelepels salie

enkele jaren geleden, maar ze liet haar



4 of 5 worstjes waarvan het vel is verwij-

Of gebruik het om uw kalkoen te vullen

derd en in kleine stukjes gesneden

natuurlijk!!!

handgeschreven recept na en mijn zus
is een geweldige kok, dus zij zet nu de



1 grote ui in kleine stukjes gesneden

Traysi Smith

Kinderopvang in de buurt!

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

Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Anne Dak - Koningin Emmakade

•

Fonkelnieuwe locatie en een unieke samenwerking

•

Gelegen in een karakteristiek pand

met Nutsschool M.M. Boldingh

•

We werken samen met de Galvani-, de Annie MG

•
•

Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf,

Schmidt-, de Spiegel- en de Da Costa school

peuteropvang en BSO

•

Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf en BSO

We eten tussen de middag warme biologische

•

We eten tussen de middag warme biologische

maaltijden
•
•

maaltijden

We bieden een uitgebreid activiteitenprogramma

•

We bieden wekelijks dansles voor de peuters

met een eigen kunstatelier en kookatelier

•

Op dinsdag zwemles bij de Waterthor

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

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.
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Duurzaam Duinoord
Doe mee met Duurzaam Duinoord
Wil jij je ook inzetten voor een duurzamer



Projecttrekkers: wij werken met een

en groener Duinoord? Meld je dan aan

losse organisatievorm. Als je een goed

als vrijwilliger bij de werkgroep Duurzaam

idee hebt waar je tijd en energie in wilt

Duinoord. Wij hebben veel plannen en zijn

steken, krijg je alle ruimte om een eigen

op zoek naar mensen die daar een actieve

project op te zetten. Dus als je het

bijdrage aan willen leveren, bijvoorbeeld:

leuk vindt om een duurzaam of groen

Duurzaam Duinoord bestaat op dit moment

project te bedenken, te coördineren en

uit acht vrijwilligers.



uit te voeren, meld je aan!

Communicatiedeskundigen: de

Energiecoaches: we zijn op dit moment

We zijn geen vergadertijgers , we zijn vooral

betrokkenheid van de bewoners en

met vier coaches maar de vraag groeit

doeners die onze wijk willen klaar stomen

die begint met communicatie. Wil je

gestaag. Als energiecoach krijg je een

voor een duurzame toekomst.

meedenken over onze communica-

leuke en leerzame online-opleiding

tiestrategie, heb je een vlotte pen en

van Hoom en word je door ervaren

Heb je interesse of heb je nog vragen? Stuur

vind je het leuk om artikelen voor de

coaches begeleid. Je gaat op bezoek bij

een mail naar:

website, de nieuwsbrief en de sociale

de mensen thuis, bekijkt de situatie in

duurzaam@duinoord-denhaag.nl en we

media te schrijven, dan kunnen we

de woning en bespreekt hun wensen

maken snel een afspraak om kennis te

je hulp goed gebruiken. Het zou

en de mogelijkheden om te verduur-

maken en te bespreken wat jij kan doen

helemaal mooi zijn als je ook Engelse

zamen. Technische kennis is niet

voor een duurzamer Duinoord.

teksten kunt maken voor de steeds

vereist, affiniteit met het onderwerp

groter wordende groep expats.

verduurzaming is voldoende.

energietransitie staat of valt met de



Werkgroep Duurzaam Duinoord

Groene Daken Actie
3000 m2 groen dak in Duinoord erbij
In de vorige editie van het Lopend Vuurtje
hebben we aandacht besteed aan de
(Kleine) Groene Daken Actie van Duurzaam
Duinoord. Een groen dak is goed voor de
biodiversiteit, waterberging, luchtkwaliteit,
levensduur van de dakbedekking en het
verkoelende effect in de kamer onder het
dak. Bovendien ziet een groen dak er ook
nog eens leuk uit.
De (Kleine) Groene Daken Actie is een groot
Alle voordelen van een groen dak op een rij:

Hoger rendement zonnepanelen

evensduur dak

ak beschermt het dak en verdubbelt de
Langere
Langerelevensduur
levensduurdak
dak
de dakbedekking!

Een
Eenbegroeid
begroeiddak
dakbeschermt
beschermthet
hetdak
daken
enverdubbelt
verdubbeltde
de
levensduur
levensduurvan
vande
dedakbedekking!
dakbedekking!

De lagere temperatuur op het groene dak verhoogt het
Hoger
rendementzonnepanelen
zonnepanelen
rendement Hoger
van
de rendement
zonnepanelen
met 6%.
De
Delagere
lageretemperatuur
temperatuurop
ophet
hetgroene
groenedak
dakverhoogt
verhoogthet
het
rendement
rendementvan
vande
dezonnepanelen
zonnepanelenmet
met6%.
6%.

succes. Meer dan 80 buurtgenoten hebben
een groen dak aangevraagd voor een
topdak, uitbouw of schuur. Bij elkaar krijgen

we er in de wijk bijna 3000m2 groen dak
e koeling
Urban Heat Island Eﬀect
Natuurlijke
koeling
koeling
Urban
Urban
Heat
Heat
Island
IslandEﬀect
Eﬀect
In
de
zomer
houdt
de
versteende
stad
warmte
vast,
het
koelt de ruimteNatuurlijke
direct
onder
het
dak
met
bij. Dat komt overeen met de helft van het
InInde
dezomer
zomerhoudt
houdtde
deversteende
versteendestad
stadwarmte
warmtevast,
vast,het
het
Een
Eengroen
groendak
dakkoelt
koeltde
deruimte
ruimtedirect
directonder
onderhet
hetdak
dakmet
met
Island
Eﬀect’.
Groene
daken
koelen
de
stad
bruik van de airco
bespaart
energie.
‘Urban
Heat
Heat
Island
IslandEﬀect’.
Eﬀect’.
Groene
Groene
daken
daken
koelen
koelende
de
stad
stad
met
metmet
5°5°C.C.Minder
Mindergebruik
gebruik
van
vande
deairco
aircobespaart
bespaartenergie.
energie. ‘Urban Heat‘Urban
Sweelinckplein of het binnenterrein van het
5°C.
5°C.
5°C.
Buﬀerenvan
vanregen
regen
van regen Buﬀeren
Binnenhof!
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Groene
Groenedaken
dakenbuﬀeren
buﬀerenregenwater.
regenwater.Op
Opdie
diemanier
manierwordt
wordt
Biodiversiteit
buﬀeren regenwater.
Op die
manier
wateroverlast
wateroverlast
op
opstraat
straaten
enininwordt
huis
huisvoorkomen.
voorkomen.
Groene
Groenedaken
dakenverhogen
verhogende
debiodiversiteit.
biodiversiteit.Dit
Ditisisgoed
goedvoor
voor
Onder alle deelnemers aan de Kleine Groene
ons
onsecosysteem
ecosysteemen
en
voor
voor
onze
onzegezondheid.
gezondheid.
Groene daken
verhogen
de
biodiversiteit.
Dit is goed voor
op straat en in huis voorkomen.
CO
CO22en
enﬁjnstof
ﬁjnstofopname
opname
ons ecosysteem
en voor onze
gezondheid.
EstheDsche
EstheDsche
waarde
waarde
daken Actie verloot Duurzaam Duinoord een
VegetaAe
VegetaAeﬁltert
ﬁltertﬁjnstof
ﬁjnstofuit
uitde
delucht
luchten
enzet
zetCO
CO om
ominin

nstof opname
zuurstof.
zuurstof.

22

t ﬁjnstof uit de lucht en zet CO2 om in

mping

Geluidsdemping
Geluidsdemping

Een
Eengroen
groendak
dakreduceert
reduceerthet
hetgeluid
geluidmet
met55decibel.
decibel.

reduceert het geluid met 5 decibel.

Het
Hetuitzicht
uitzichtop
opeen
eengroen
groendak
dakheeP
heePeen
eenposiAef
posiAefeﬀect,
eﬀect,het
het

ziet
zieterermooi
mooi
uit
uiten
enjejevoelt
voeltjejeposiAever.
posiAever.Voordelen
Voordelenvoor
voorde
de
EstheDsche
waarde
directe
directeomgeving.
omgeving.

Het uitzicht op een groen dak heeP een posiAef eﬀect, het
ziet er mooi uit en je voelt je posiAever. Voordelen voor de
directe omgeving.

prachtige regenton. De winnaar wordt op 16
december in het kerstcafé bekend gemaakt.
Werkgroep Duurzaam Duinoord
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Podcast
Duurzaam Duinoord
Elke maand praten Jelle en Menno je

In de laatste afleveringen van het jaar

bij over alles wat met duurzaamheid te

willen we aandacht besteden aan de duur-

maken heeft. We behandelen een hoofd-

zame en groene toekomst van Duinoord.

onderwerp, brengen nieuws uit de wijk

Wij horen graag wat jouw droom is voor

en beantwoorden vragen van luisteraars.

een duurzamere en groenere wijk.

Bij elk onderwerp bespreken we wat
het voor Duinoord en ‘ons soort huizen’

Mail jouw droom naar:

betekent.

duurzaam@duinoord-denhaag.nl

De volgende afleveringen zijn beschikbaar:

De podcast van Duurzaam Duinoord is te

1.

Groene daken:

beluisteren via Spotify, Apple podcast en

2.

Zonnepanelen

Soundcloud. Kijk op

3.

Isolatieglas

www.duurzaamduinoord.nl voor de linkjes.

4.

Vloerisolatie

5.

Kleine maatregelen

Werkgroep Duurzaam Duinoord

Beste redactie
Duinoord, ooit een wijk met stijl en allure
Oorspronkelijk was Duinoord heel mooi.

In de eerste plaats richt die zich op de

Honderd jaar geleden was mijn grootvader

Na de oorlog is daar bij de gedeeltelijke

beplanting in plantsoenen en op de taluds

een bekend fotograaf. Een groot aantal

herbouw en diverse veranderingen nogal

langs het water van de Kon. Emmakade en

van zijn foto’s is nog in mijn bezit .Ook

respectloos mee om gegaan. Inmiddels zet

het verversingskanaal. Daarbij wordt o.a.

van Duinoord maakte hij een paar mooie.

de werkgroep “Groen Duinoord” zich in

gestreefd naar diversiteit van struikgewas

Mogelijk kunnen die dienen bij het maken

voor herstel.

het behoud van bestaande bomen en het

van nieuwe plannen.

planten van nieuwe.
de Sweelinckbrug

Jaap van Loenen
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Onze missie is het verlenen van maximale service naar onze klanten binnen en buiten Den Haag.
Wij zijn trots op onze klanten en richten ons op zowel de kopers, verkopers, huurders en verhuurders. De
huizenmarkt in Den Haag is zeer dynamisch en competitief. Het is daarom prettig om bij het kopen van een
huis te maken te hebben met een professional, iemand met vakkennis die doortastend is en een daadkrachtige
aanpak heeft. De woningmarkt in Den Haag en omstreken kennen wij blind en zijn op de hoogte van de laatste
trends en ontwikkelingen. n

Meer dan alleen thuiskomen
Banstraat 1 •

2517 GH Den Haag

•

070 24 00 213

•

residencemakelaars.com

18

Vloerisolatie

Behaaglijk besparen met vloerisolatie
De gasprijzen zijn explosief gestegen. Als je geen vast tarief hebt afgesproken met je energieleverancier, zal het voorschotbedrag in januari
fors omhoog gaan. Aan de gasprijs kan je zelf niks veranderen, aan
je verbruik daarentegen wel. Vloerisolatie is een ideale manier om je
energierekening te verlagen en het comfort in je huis te verhogen.
Duurzaam Duinoord is daarom een collectieve actie vloerisolatie gestart in samenwerking met de Isolatiespecialist.com
(een wijkgenoot). In deze actie word je geheel ontzorgd. Je vraagt
eenvoudig een offerte aan op de website van de Isolatiespecialist.
Zij komen de situatie onder de vloer bekijken en maken een
offerte op maat. Ze beoordelen of je vloer en de kruipruimte
geschikt zijn, geven advies over het te gebruiken isolatiemateriaal
en bekijken of er aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Als
je akkoord gaat met de offerte kan de vloerisolatie binnen een
maand worden aangebracht. Je kan dus nog tijdens het stook-

Wil je meer informatie, kijk op onze website

seizoen er warmpjes bij zitten! Uniek aan deze actie is dat de

(www.duurzaamduinoord.nl) of luister op je favoriete podcastapp

Isolatiespecialist de subsidie bij de gemeente Den Haag regelt.

naar de podcast van Duurzaam Duinoord. Je kan je aanmelden op

Als de klus is geklaard en je hebt de factuur betaald, vraagt de

de website van de Isolatiespecialist (www.isolatiespecialist.com/

Isolatiespecialist de subsidie aan van € 12,50 per vierkante meter

duurzaam-duinoord). De actie loopt de hele winter.

geïsoleerde vloer. Uiterlijk na 12 weken krijg je het hele subsidieWerkgroep Duurzaam Duinoord

bedrag op je rekening gestort. Daar hoef je niks voor te doen.

Wat is vloerisolatie?


Er wordt een Isolerend of warmte-reflecterend materiaal
onder de vloer van de begane grond aangebracht. Dat
gebeurt in de kruipruimte, tussen de balken. De kou blijft
in de kruipruimte en de warmte blijft in je kamer.



De kruipruime moet toegankelijk zijn (of gemaakt
worden) en er moet tussen de bodem en de onderkant
van de balken tenminste 40 centimeter zitten.



Vloerisolatie kan met Tonzon, Isobooster7 of glaswol. Elke
materiaal heeft voor- en nadelen. De Isolatiespecialist

gen?
Goed bewe e oefentherapeut!
d
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geeft advies welk materiaal je het beste kan gebruiken.
PUR-schuim raden wij sterk af.


Vloerisolatie kost in deze actie ongeveer € 40 per m2. Dat
is inclusief materiaal, installatie en BTW. Er kunnen bijkomende kosten zijn, als er bijvoorbeeld een luik moeten
worden gemaakt, als er puin in de kruipruimte ligt of als

:)

de kruipruimte uit meerdere compartimenten bestaat.
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De gemeente Den Haag geeft een subsidie van € 12,50
per m2. Deze subsidie regelen wij voor je! Je kan ook een
subsidie bij de RVO aanvragen als je binnen 12 maanden
een tweede maatregel laat uitvoeren.



Met vloerisolatie is een besparing mogelijk van 6 m3
gas per jaar voor elke vierkante meter geïsoleerde vloer.
Afhankelijk van de gasprijs, betekent dit een terugverdientijd van 4 tot 6 jaar.

de állerleukste duurzame cadeautjes en
kerstpakketten koop je bij www.fairhip.nl
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Goed geïnformeerd en
gedegen voorbereid.
Een nieuwe start….

…alles wat u moet weten over scheiden

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ Den Haag

Wilt u het boekje ook kosteloos
ontvangen? Bel direct met de
Scheidingsplanner Den Haag
voor uw exemplaar.

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707
E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

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.

Wij maken uw nieuwe ﬁnanciële
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

scheidingsplanner.nl

Met de flair van Corry
van de Reinkenstraat

de mooiste kado’s koop je in je buurt
www.denhaagpaktjein.nl
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Gluren bij de buren
Verrek, is Marcello’s weg? Nee…. niet echt!
is geveild, ergens in Japan. Vanaf 2001
worden alle ADO Den Haag spelers met
pen en potlood vereeuwigd en permanent
tentoongesteld in de spelersgang van het
stadion. Ze bedenken Hessings geelgroen
Den Hagelslag. In de kunstijsbaan voor het
ijspaleis schilderen ze in roodgroene tinten
een Jackson Pollock-achtig schilderij. Het
is te veel om op te noemen.

In 1993 wordt
een inkjetprinter
aangeschaft waarmee
reusachtige portretten
kunnen worden
vervaardigd van
130 x 150 cm
Randstadrailers lijn 3 is het al opgevallen. Bij de halte Van
Speijkstraat zijn de kleurrijke schilderijen in de etalage van
Marcello’s Art Factory verleden tijd. Even zwaaien naar
Marcello of Els, het kunstenaarsduo dat hier bijna 40 jaar
werkte, is er niet meer bij.

Rock History Tour
Als liefhebbers van de Haagse Rock & Roll
organiseert Marcello regelmatig de Rock
History Tour Den Haag. Ruim 3 uur wordt
in een luxe touringcar langs de Haagse
popgeschiedenis gereden met livemuziek

In 1985 start Marcel van den Dop op de

wie premier Wim Kok, minister van

aan boord! Reisleiders zijn Marcello en

Koningin Emmakade 149 Studio Marcello.

defensie Joris Voorhoeve, voetballer

Peter de Ronde, ex-Golden Earring.

Opgeleid als graficus aan de Rietveld

Lex Schoenmaker, Sjef van Oekel/ Dolf

Academie vestigt hij hier zijn zeefdruk-

Brouwers en vele anderen. Elke twee

De lessen gaan door

kerij. De Golden Earring, Gruppo Sportivo

weken worden de enorme portretten

De etalage is niet meer, maar de teken-

en Herman Brood T-shirts zijn zeer gewild

tentoongesteld met een bijbehorende

en schildercursussen gaan wel door.

en maken Studio Marcello snel populair. Els

spreuk van de geportretteerde. “Elke

Het atelier is verhuisd naar de eerste

komt uit Scheveningen, zij heeft de schilder-

burger telt” van hoofdcommissaris van

verdieping op de Koningin Emmakade

opleiding afgerond aan de Koninklijke

politie Brandt hangt naast ”Elke burger

149. Marcello's Art Factory and Rock

Academie voor Beeldende Kunsten en trekt

scheldt” van Marnix Rueb, striptekenaar

Gallery is omgedoopt tot Marcello's Art

in 1990 bij Marcello in. De combinatie

van Haagse Harry. Veel celebrities komen

Factory First Floor.

groeit uit tot een kunstzinnig en onder-

de tentoongestelde portretten bekijken.

nemend echtpaar.

Ook premier Kok komt persoonlijk langs.

Inkjetprinter Michelangelo

In het Rembrandtjaar 2000 wordt

In 1993 wordt een inkjetprinter aange-

meegelift met het Mauritshuis. Marcello

Wilt u uw creatieve talenten ontdekken,

schaft waarmee reusachtige portretten

en Els werken samen met Sis Josip, die

kijk dan op de website:

kunnen worden vervaardigd van

een levensgrote Nachtwacht schildert

https://marcellos.nl

130 x 150 cm. Stoutmoedig worden

naar hun idee met de zelfportretten van

foto: © Nympha Jehee

bekende Nederlanders benaderd, onder

Rembrandt erin geprojecteerd. Het doek

Kitty Bos
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Wim van Gerven, milieubewust
kledingontwerper
Al direct na binnenkomst wordt duidelijk dat hier een kledingontwerper woont: in het
werkgedeelte van de woonkamer liggen stoffen en ontwerpen in verschillende stadia en op
een pop staat een recent kledingontwerp.
Wim van Gerven vertelt dat hij altijd in en

zien, maar kleding kan ook een positief

Een manchet of boord vervangen, kleding

rond Den Haag heeft gewoond en dit jaar

effect hebben op de klimaatproblematiek

smaller of wijder maken of iets geheel

naar Duinoord is verhuisd. In het grote gezin

door bewust te zijn van wat je nodig hebt

nieuws maken uit oude kledingstukken waar

waar hij opgroeide leerden de dochters

en je niet te laten beïnvloeden door wat

men aan gehecht is, ook dit heeft met zorg

omgaan met de naaimachine. Hij was de

anderen dragen. Koop kwalitatief goede

en liefde voor kleding te maken, vindt hij.

enige zoon die zich interesseerde voor de

kleding die bij jou past en creëer een duur-

techniek van het maken van kleding. Al

zame basisgarderobe waar je goed voor

“Het gaat mij niet om het grote geld, om

snel maakte hij de kleding voor de pop van

zorgt. “Want het gaat niet om meer hebben,

bekend worden. Het gaat mij om het maken

zijn zus en daarna kleding voor vriend(inn)

maar houden van wat je hebt, dan heb je

van unieke stukken. Ik wil geen collecties

en, familie en zichzelf. Aan de Rotterdamse

niet meer nodig,” is zijn stelling.

maken, want ook al zijn ze klein, er blijft
altijd kleding over. En deze restanten,

Snijschool deed hij de coupeursopleiding en
aan de Vrije Academie in Den Haag kreeg hij

Het etiket ‘mode’ vindt hij dan ook

gemaakt van dure grondstoffen en vaak

les van de bekende Rotterdamse modeont-

desastreus voor het milieu: mode veran-

milieubelastend geproduceerd in een

werper Cargelli (1930-2015).

dert razendsnel en mensen worden door

ontwikkelingsland, worden dikwijls vernie-

reclames verleid om ieder seizoen weer

tigd. Zeker bij de high-end merken omdat

Na het ontwerpen jarenlang te hebben

nieuwe kleding te kopen. Wim pakt dit

hun kleding exclusief moet blijven. Daar ben

gecombineerd met een vaste baan is Wim in

anders aan. Hij maakt geen reclame. Zijn

ik te veel idealist voor.”

2013 zijn eigen bedrijf gestart en ontwerpt

opdrachtgevers komen zelf naar hem toe

hij kleding voor dames en heren. Hij wil

als ze eenmaal de kwaliteit van zijn werk

Bij het afscheid geeft Wim nog een mooie

mensen laten ervaren hoe fijn het is om

hebben gezien en ook via via krijgt hij

boodschap mee, passend bij de komende

eigen kleding te dragen, niet alleen tijdens

opdrachten. Stoffen koopt hij in winkels met

kerstperiode: “Hou van elkaar en van uw

een speciale gelegenheid maar ook in het

verantwoorde producten uit kleine fabriekjes

kleding!”

dagelijks leven. “Ga voor jezelf na wat je

waar stof handgeweven wordt. En hij is

mooi vindt, hoe wil je over straat. Volg

voorstander van het hergebruik van kleding.

daarin je hart en niet per se de mode. Laat
iets maken, spaar ervoor. Daar heb je jarenlang plezier van en heb je iets wat jouw stijl
uitstraalt,” licht hij toe.
Mensen kunnen met een idee bij hem
komen, maar ook met een stof of alleen de
gewenste kleur. Kleding is persoonlijk en het
ontwerpen, de klant leren kennen, kijken
wat goed zou passen en het maken van het
kledingstuk is een intensief en ambachtelijk proces. Hij houdt van de techniek van
kleding maken, de volgorde waarin je moet
werken om iets voor elkaar te krijgen, het
handwerk. Het proces van het ontwerpen
en maken, het zorgen dat er een kledingstuk
ligt dat precies past bij de opdrachtgever
is zijn uitdaging. Wim is van mening dat
een eigen identiteit en zorg voor het milieu
elkaar kunnen ondersteunen. Kleding is bij
uitstek een middel om je identiteit te laten

Instagram: wim_van_ger_ven, www.wimvangerven.nl

Sandra van Dijk
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The expat pages
‘Friends of Duinoord’ is looking for

financially and physically and therefore we are

vrienden-van-duinoord or send an email to

more friends

looking for new Friends of Duinoord and new

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

To support projects that are currently

projects!”. These are some of the projects that

If you would like further information about

planned for our neighbourhood, the Friends

the society has worked on:

the Friends of Duinoord Society, please

of Duinoord Society (Stichting Vrienden

1.

Open Ateliers [2021]

contact us via:

https://www.openateliersduinoord.nl

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

van Duinoord in Dutch) is looking for new
members. Last month, a new board was

2.

introduced: Pieter Smits, Anne-Karien von
Fumetti, Pepijn van Wijmen (Chairman),

3.

Ben ten Dam (Secretary), Michelle van
Driel and Petra Mallant. This society works
very closely with the Duinoord Residents

4.

Sunny Court Festival
http://sunnycourtfestival.nl

Expat meeting

The Sustainable Market in the

On Sunday afternoon, October 10th, a

Reinkenstraat

group of expats got together to attend

The initiatives of the Duinoord

an English language lecture by Drs. Coos

Women’s Club

Wentholt, a historian who gave an excellent

Association (Bewonersoverleg Duinoord) and

Would you like to become a Friend of

presentation on the Atlantic Wall and also

has been around since 1997. Pepijn, the new

Duinoord? Minimum membership is

on the bombing of the Bezuidenhout area

Chairman: “Even though the Society has

25 Euros per year. You can register and

during World War II. Afterwards we enjoyed

existed for almost 25 years, this year we have

become a member via this link:

some fingerfood and a few drinks, getting

made a brand new start. We are all enthu-

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

to know each other, or in some cases rene-

siastic residents of this beautiful neighbour-

Every year we organise a fun evening

wing our acquaintance.

hood. And we want to make Duinoord even

together where we look back on the

If you are an expat living in Duinoord,

more attractive than it already is! We would

projects that we have worked on and

we would be grateful if you could send

like to strengthen the feeling of community

we brainstorm future projects. Do you

us an email so that we can invite you to

that Duinoord residents have and avoid any

have an idea for a nice neighbour-

our next Expat meeting. We will not share

loneliness among our neighbours. We want to

hood project? Please let us know via:

your address with other expats in order to

continue supporting neighbourhood projects

https://www.duinoord-denhaag.nl/

respect your privacy.

Loek Bos exposeert/exhibits 11 december 2021 t/m 11 januari 2022.
Bronzen beelden en houten beelden met bronzen details.
Bronze sculptures and wooden sculptures with bronze details.
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag
Dinsdag t/m zondag, Tuesday to Sunday, 12.00 uur t/m 17.00 uur
Info: www.pulchri.nl | www.loekbos.nl
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Els is from Scheveningen, graduated in painting at the Royal Academy of Art and started
working with Marcello in 1990. This combination led to some fabulous art, and eventually
to a very arty and entrepreneurial couple.
several years ago but she left her hand-written
The Michelangelo Inkjet Printer

recipe and my sister is a great cook so she

In 1993 an Inkjet printer was acquired

now continues the tradition of making Mary’s

which could produce giant-sized portraits

Stuffing every year.

(130 x 150 cm). Famous Dutch people were

Stuffing is usually cooked inside the turkey but

audaciously approached, including the prime

mum always made it separately in an earthen-

minister at the time, Wim Kok and footballer

ware bowl. She made loads of it every year and

Lex Schoenmaker, to name but a couple.

we’d enjoy what was left over on a hot pork

Every two weeks a new enormous portrait

sandwich on Boxing Day.

would be put on display with a quote from
Expat meeting, October 10th

the VIP portrayed. This attracted many cele-

Here’s the recipe:

brities, including the aforementioned prime



1 small unsliced white loaf of bread with
the crust removed – so just the white bit

Classical music in Duinoord

minister, to the shop. Many other projects

K88Events regularly organises classical concerts

were done over the years including a life-size



2 small eggs (or 1 extra large)

in the Noorderkerk, Schuytstraat 9. This is a

copy of Rembrant’s Night Watch, with the



Pepper and salt

non-commercial musical concert bureau so

artist’s self portraits projected onto it. This



4 or 5 thick-cut slices of bacon chopped

there is no ticket price but you are asked to

canvas was eventually auctioned off in Japan.

make a voluntary contribution for the musi-

Also, all of the ADO Den Haag footballers were



1 pint of milk

cians and the church. Things like the produc-

sketched and these portraits still hang in the



2 teaspoons of dried sage (or a packet of

tion of the news letters, concert programmes

players’ area of the stadium today.

and PR activities are all done by volunteers.

into very small pieces

freshly chopped sage)


Rock History Tour

4 or 5 links of sausage with the skins
removed and cut into small pieces



1 large onion cut into small pieces



Crumble the white bread and put in a

The next Saturday afternoon concert is on

As a fan of Rock & Roll produced by musicians

the 11th December at 15.00. There will be a

from The Hague, Marcello regularly organises

performance by the duo ´Toetsen en Fluiten´

The Rock History Tour of The Hague: a 3-hour

with Anna Karpenko on piano and Katja

tour in a luxury coach, driving past The

Pitelina on the flute. You can find

Hague’s pop history with live music on board

more information about this concert and

and the guides are Marcello himself and Peter

other up-coming concerts on

de Ronde, who is an ex-member of Golden



Beat in the egg(s)

www.klassiek88.com.

Earring (remember Radar Love?).



Fry the onions, bacon and sausage toge-

bowl with the pepper, salt and sage


Boil the milk and pour it onto the bread,
allowing it to soak in

ther and add to the mixture
What! Is Marcello’s gone? No…. not

The lessons continue

really!

Well, the shop window may have gone

If you ever travel on tram 3, you will have

but the drawing and painting courses still

noticed that at the Van Speijkstraat tram stop,

continue. The atelier has moved and is now

for about 1 hour at 180 in a fan-assisted

the colourful paintings in Marcello’s Art Factory’s

on the first floor of the Koningin Emmakade

oven or 200 in a regular oven, until it is a

window have now gone. You can no longer

149. Marcello's Art Factory and Rock Gallery

lovely dark golden brown colour

wave at Marcello or Els, the duo that ran the

has changed its name to Marcello's Art Factory

studio for almost 40 years.

First Floor.

Marcel van den Dop, a graphic art graduate

Would you like to discover your own creative

of the Rietveld Academy, started his

talent? Find out how you can by taking a look

print shop, Studio Marcello, at Koningin

at the website: https://marcellos.nl.

Emmakade 149 in 1985. The Golden Earring,
Gruppo Sportivo and Herman Brood T-shirts

Mary’s Stuffing

he produced were very much in fashion at

My favourite part of a traditional Christmas

the time so Studio Marcello quickly became

dinner has always been the stuffing – and

very popular.

in particular, my mum’s stuffing. Mum died



Mix everything up well – use an electric
mixer if you have one



Cook in an earthenware bowl in the oven

Or use it to stuff your turkey of course!!!

Expat page by Traysi Smith
TRAYSI’S TRANSLATIONS
Obrechtstraat 399
2517 VB Den Haag
06 49 61 35 71
traysi@traysistranslations.nl

Alstublieft...
een cadeautje voor u!
Uw adres dichtbij voor:







Geneesmiddelen
Dagelijkse boodschappen
Cadeauartikelen
Huishoudelijke artikelen
PostNL afhaalpunt
Leuke aanbiedingen

*Alleen geldig bij een minimale
besteding van € 25,- of meer.
Uitgezonderd luiers en babyvoeding.
Cadeaubon niet inwisselbaar tegen
contanten. Geldig t/m 31 januari 2022

