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Wanneer is het juiste moment
om úw huis te verkopen?
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Iedere maandag en/of woensdag kunt u er ´s avonds terecht. Ook veel informatie over

en allure, deel 2
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verduurzaming, tuinen en verwarming. Allemaal nuttige informatie om toe te passen
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of om van te genieten. Omdat de liefde veelal door de maag gaat, praten we u ook
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kunnen de horeca- en de cultuursector onze steun heel goed gebruiken. U leest het in de
rubrieken 'Het beste van Duinoord' en 'Trek in Duinoord'. Ook het interview 'Goed Eten:
een passie en een duurzame missie' belicht de door een buurtgenoot bedachte formule,
waaraan zowel koks als smulpapen kunnen meedoen. Onze mooie wijk is een wijk met
geschiedenis. Daarom belichten we ditmaal graag enkele panden in de Valeriusstraat en
de componist Verhulst. Het Sweelinckplein krijgt aandacht vanwege een opknapbeurt en
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tevens wordt de op het plein staande sculptuur van de componist Sweelinck besproken
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in de rubriek 'Beelden in Duinoord'. Tenslotte is er nog hoopvol nieuws over Klein

C’est le ton qui fait la musique
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Tasmania. Kortom, een gevarieerde inhoud.
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Nuttige informatie
Politiebureau Scheveningen
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Wijkagent Anje Veentjer
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Goed Eten: een passie en
een duurzame missie
Veel wijkbewoners zullen zich de vrolijk ogende etalageruit herinneren met de knalrode tomaat
en de naam van de zaak ‘Goed Eten’ op de hoek van de Reinken- en de 2e Schuytstraat,
in het pand waar voorheen een melkwinkel annex minisuper werd gerund door onze markante
- helaas overleden - buurtgenoot op houten klompen Herman Nijboer.

Dit is wie ik ben.
Ik wil verder met
Goed Eten

Alles voor de jeugddroom

Theresiastraat en Reinkenstraat. Welke

en stoeltjes in de zaak. Jitske bereidt dage-

Op 11-jarige leeftijd heeft Jitske Bloemsma

locatie krijgt de voorkeur? Het wordt de

lijks alle verse maaltijden zelf. Zij is strikt

haar loopbaan al min of meer uitgestip-

Reinkenstraat. De kleinschaligere midden-

in de selectie van haar ingrediënten, alles

peld. Ooit zal zij een eigen horecaon-

stand, de smallere rijweg en de afwezig-

is gezond en biologisch en komt recht-

derneming bezitten en zij zet alles in

heid van grote winkelbedrijven geven de

streeks van boeren uit de omgeving.

het werk om die jeugddroom te laten

straat een vriendelijker uitstraling.

uitkomen. Vrijwel alle baantjes, scholing

			

Het is even zoeken hoe die wereld in

tijden zijn duurzaam en hebben vijf pijlers:

en cursussen na de middelbare school zijn

De tomaat als handelsmerk

elkaar steekt, maar gaandeweg raakt zij

seizoensgebonden, lokaal, plantaardig,

horeca gericht. Zij volgt de middelbare

In november 2014 opent Jitske Goed Eten

erin bedreven. De Mexicaanse maaltijd-

van knol tot blad (geen verlies) en duur-

hotelschool, loopt stage in Antwerpen en

met biologische delicatessen, groenten,

wrap met veel groenten, bonen en salade

zaam voor het lijf. Er is bewust gekozen

China en volgt wijncursussen. Ze klimt

vers brood en door haarzelf vers bereide

is een van de favorieten.

voor een stichting, waarmee het bedrijf,

op tot leermeester in de horeca om jonge

maaltijden die kunnen worden afgehaald.

				

mensen op te leiden tot de vakmensen

De Goed Eten formule slaat aan, het

Rozengeur en Maneschijn?

Langzaamaan dringt bij Jitske het besef

mee. Het is een vrolijk gezelschap, waarbij

één persoon is maar van het collectief.

van morgen.

verhaal van de rode tomaat vertelt zichzelf

In mei 2017 komt er abrupt een einde

door dat ze haar jeugddroom moet

ieder van de ander leert. Helaas gooit

De maaltijden worden geleverd met het

rond. Bewoners van Duinoord weten de

aan alle voorspoed. Als Jitske de kas

opgeven. Ze moet ernaar toe groeien, het

Corona begin 2020 roet in het eten en

verhaal van de koks erbij, waardoor de

Ten slotte volgt een uitstapje buiten

weg naar het gezonde eten en de afhaal-

heeft opgemaakt, sluit ze om 21:30 uur

is slikken en nog eens slikken, het doet

moet de lunchroom stoppen.

klant de koks leert kennen.

de horeca met een hbo-studie facility

maaltijden te vinden, want gemak dient

de zaak en stapt op haar fiets naar huis.

pijn en het kost tijd, maar uiteindelijk

management. Kortom, Jitske is breed en

de mens en al snel is er een vaste klan-

Het is al donker en miezerig weer. Op de

hakt ze de knoop door. Ze verkoopt de

Een duurzame Haagse maaltijd, een

Goed Eten wil in maart starten. Er is een

gericht opgeleid. Toch meent ze geruime

tenkring. Al na drie, vier weken kan Jitske

Valkenboslaan staan auto’s gedeeltelijk

inboedel en doet de zaak over.

nieuwe missie.

kooklocatie gevonden, er zijn al koks en

tijd nog onvoldoende kennis te hebben

het niet meer alleen aan, dus Jantien komt

op het fietspad geparkeerd, waardoor het

Het bezig zijn met eten doet Jitske

er kunnen zich nog koks opgeven. Op

en ze waagt pas de sprong als in haar

in dienst. Als in 2017 een horecavergun-

rijwielpad versmalt. Er staat een steiger

Er volgen ‘duizend baantjes’. We zien haar

beseffen “Dit is wie ik ben. Ik wil verder

de website Goed Eten zien we de rode

laatste werkkring de zaak failliet gaat. Ze

ning wordt verleend, mag er warm eten

tegen de huizengevel, Jitske ziet de onver-

o.a. bij de Printerette in de Valeriusstraat,

met Goed Eten”. Daarbij laat ze ook haar

tomaat terug.

kijkt rond en dubt een poosje tussen de

worden geserveerd en verschijnen er tafels

lichte, schuinstaande ondersteunende stei-

waar ze ook woont. Ook sluit ze zich

sociale en duurzame hart spreken. Ze wil

gerpoot niet, die te ver op het rijwielpad

als vrijwilliger aan bij meerdere maat-

de voedselindustrie verbeteren en ze ziet

Er loopt een crowdfunding voor o.a. de

staat en botst er met een flinke vaart

schappelijke organisaties. Zij start bij

lichtpuntjes hoe dat kan. Misschien heeft

aanschaf van een (tweedehands) elek-

tegenaan. Als ze bij bewustzijn komt, ziet

Stichting Yasmin, een ideële Haagse

ze altijd wel geweten dat ze terug wil naar

trische bakfiets en enige aanvulling op

ze haar linker hand vanuit de onderarm en

stichting die vrouwen verder helpt die

werken met eten. Niet voor niets heeft ze

de keukenapparatuur. De redactie wenst

pols er raar bij hangen. “Daar gaat mijn

onvoldoende meekomen op de arbeids-

bij de overname van de zaak destijds de

Jitske Bloemsma en haar team succes met

brood” is de eerste gedachte die haar

markt. Op de woensdagen is zij te vinden

naam Goed Eten niet mee verkocht.

deze nieuwe opzet van Goed Eten.

door het hoofd schiet. En inderdaad, de

bij Lekkernassûh in de oude gymzaal

zaak moet drie maanden dicht. Er hangt

in de Witte de Withstraat, waar iedere

Met een coöperatieve kijk op onderne-

een mededeling aan de winkeldeur en via

woensdag een gezellige versmarkt is voor

merschap ontwikkelt Jitske samen met

social media brengt zij de klanten op de

duurzame groente en fruit, rechtstreeks

twee andere enthousiaste aanhangers

hoogte van de sluiting.

geleverd door boeren uit de regio Den

van verantwoord eten haar plannen. Ze

Haag. Ze neemt deel aan de participatie-

bouwen aan een combinatie van een

De jeugddroom komt ten einde

keuken, die maaltijden bezorgt bij

stichting en een coöperatie met een

In september pakt ze de draad weer op.

eenzame ouderen in Den Haag en ook

goed doel. In de coöperatie staat de kok

De verzekering van de steigerhouder

even bij hen aanzit voor een praatje.

centraal, Haagse koks koken hun eigen

keert uit en daarvan kan ondersteunend

Zij meldt zich bij de lunchroom in de

maaltijd voor de Haagse consument met

personeel worden ingehuurd. Maar

Weimarstraat die uitsluitend door vrouwen

producten uit de omgeving van Den

https://goedetendenhaag.nl

de pols herstelt onvoldoende. Pannen

wordt gerund. De vrouwen verschillen van

Haag. Professionele en amateurkoks

jitskebloemsma@gmail.com

oppakken, een kool vasthouden om te

nationaliteit en achtergrond. Elk van hen

kunnen zich opgeven op de website.

06 372 80 869

kunnen snijden, het lukt allemaal niet.

neemt de kennis vanuit de eigen keuken

Er wordt gestreefd naar koks met een

verschillende culturele achtergrond, dat
brengt variatie in de menu’s. De maal-

dat de naam Goed Eten draagt, niet van

Kitty Bos
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Duinoord, ooit een wijk met
stijl en allure, deel 2
Dobber Van Ginkel geeft advies over uw
testament of levenstestament, zorgt voor
een betrouwbare uitvoering en helpt met
het afwikkelen van een nalatenschap.

Op de kruising van de Waldeck

doorgaande verkeersweg, zoals nu voorbij de

Pyrmontkade/Koningin Emmakade met

Laan van Meerdervoort, getekend was. Daar

de Groot Hertoginnelaan was vroeger een

moet je toch niet aan denken. Dus….het blijft

brug. De foto werd genomen vanaf de

geboden: “Oh Duinoord, let op uw saeck”

Stadhouderslaan.

Oh Duinoord,
let op uw saeck

Jaap van Loenen

personen- en familierecht
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

Kĳk op de website voor meer informatie of
neem direct contact met mĳ op voor een
vrĳblĳvend kennismakingsgesprek.

Werkgroep Groen Duinoord

In de veertiger jaren waren er zeer strenge
winters. Min 30 graden was geen uitzondering. Ik bond de ijzers onder tegenover
de Hollanderstraat en schaatste onder de
bruggen door naar Sorghvliet met als einddoel de ronde vijver. Onder die eerste brug
was het gevaarlijk want dat was een lange,

Menno van Ginkel (Levens)Executeur

donkere, vierkante, tunnelvormige doorgang

STAT E N L A A N 1
2 5 8 2 G A D E N HA AG
Dobber Van Ginkel | Schuytstraat 50 | Den Haag
06 21 88 57 42 | info@dobbervanginkel.nl

waar het ijs maar zelden betrouwbaar was.
De brug had ook een mooie balustrade die

070 306 04 57
I N FO @ N OTA R I A AT D EGI E R.N L
WWW.N OTA R I A AT D EGI E R.N L

www.dobbervanginkel.nl

geheel paste in de toenmalige stijl van de
Groot Hertoginnelaan. Gelukkig is voorkomen dat ook het water werd gedempt. Er
zijn zelfs plattegronden gemaakt waarop een

Op hoop van regen
Robbert d’Hondt
NVM register
makelaar taxateur
& bouwkundig
ingenieur

Een thuis
vind je samen
met Estata.

In het kader van de succesvolle Kleine Groene Daken
actie heeft Green2Live een
grote regenton beschikbaar
gesteld om te verloten onder
de deelnemers. De gelukkige
winnaars zijn bewoners uit de
Obrechtstraat. Dat zal geen
toeval zijn, het was Ingrid
Vogels van Green2Live al
opgevallen dat veel van de
tachtig deelnemers in de
Obrechtstraat wonen.

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
Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

 070 350 70 50  info@estata.nl

De winnaars hebben bedacht dat ze de
regenton voor algemeen gebruik in Sunny
Court neerzetten. Op de foto overhandigt
Ingrid de regenton aan Elsje, Tjerk, Bas en
Kors-Jan uit de Obrechtstraat. Zij maken
deel uit van de werkgroep ‘Sunny Court’
en zorgen voor het dagelijkse onderhoud
van deze groene parel in de wijk. Zij vinden
het fijn dat ze voortaan regenwater kunnen
gebruiken om de planten water te geven.
Het gebruik van regenwater bespaart
kraanwater en is ook nog eens beter voor de
planten, ook de binnenplanten! Het bijzondere van deze regenton is dat het deksel een
plantenbak is. Green2Live heeft de plantjes
erbij geleverd.
Werkgroep Duurzaam Duinoord
Foto’s: Jelle de Jong

AANKOOP

|

VERKOOP

|

AANHUUR

|

VERHUUR

|

BEHEER

|

TAXATIES

|

D

Wilt u nou ook zo’n mooie regenton, dan hebben we goed nieuws. In mei start Duurzaam Duinoord met een collectieve regentonactie.
Voor een scherpe prijs kunt u een regenton aanschaffen. In de volgende editie van ‘t Lopend Vuurtje leest u er meer over.
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Foto: Jelle de Jong

De verwarming van de
toekomst in Duinoord
Steeds vaker lezen we dat Nederland van het gas afgaat. We moeten onze huizen anders
gaan verwarmen en het gasfornuis de deur uit doen. Dit roept vragen op, bijvoorbeeld: moet
ik een nieuwe cv-ketel kopen of wachten op de energietransitie? In dit artikel leggen wij uit
wat de plannen van de overheid zijn en wat die voor Duinoord gaan betekenen. We nodigen
u uit voor een (online) bewonersavond over dit onderwerp op woensdag 23 februari.

voordat er een warmteoplossing voor de

op woensdag 23 februari een bewoners-

wijk beschikbaar is en het gas er definitief

avond. Een expert zal toelichten wat de

uit gaat. Het is wel verstandig om eerst

TvW voor ons gaat betekenen. Verder

de isolatie van uw huis te verbeteren en

horen we graag wat u van de plannen

energiebesparende maatregelen te nemen.

vindt en hoe u aankijkt tegen de verwar-

Hierbij kunt u overwegen om over te

ming van de toekomst.

stappen op een (hybride-)warmtepomp,
u bespaart dan op de energierekening en

Wilt u meer weten over dit onderwerp

bent voorbereid op wat er komen gaat.

luister dan naar de aflevering ‘De verwar-

De energiecoaches uit Duinoord helpen u

ming van de toekomst’ van de podcast

graag op weg.

Duurzaam Duinoord. In deze aflevering
bespreken Jelle en Menno de geschiedenis

de temperatuur op aarde. Het zou nog

Warmte blijkt echter dat de realiteit weer-

Kom naar de (online) bewonersavond

van de energietransitie en de belangrijkste

U kunt zich aanmelden voor de bewo-

bijna 100 jaar duren voordat zijn theorie

barstiger is.

op 23 februari

documenten die daarover zijn verschenen.

nersavond op woensdag 23 februari

De TvW is een belangrijke stap in de

We gaan dieper in op de verschillende

via het inschrijfformulier op de website

algemeen geaccepteerd werd en er maatregelen werden genomen om de klimaat-

In deze Transitievisie Warmte (TvW),

energietransitie, die een grote impact

warmteopties die voor Duinoord zijn

www.duurzaamduinoord.nl. Afhankelijk

verandering tegen te gaan. Dat gebeurde

die eind 2021 door de gemeenteraad in

kan hebben op Duinoord. Wij willen

genoemd. U vindt de podcast op

van de corona-situatie op dat moment

eerst ‘ver van ons bed’ op internationaal

concept is vastgesteld, worden drie warm-

namens de wijk een reactie geven waarin

Soundcloud, Spotify en Apple podcast.

bepalen we of de bijeenkomst live kan of

niveau, maar de maatregelen staan nu

teopties genoemd: in sommige wijken

de stem van zoveel mogelijk bewoners is

voor onze deur.

zullen de huizen worden verwarmd met

meegenomen. Daarom organiseren wij

online moet.
Werkgroep Duurzaam Duinoord

warm water via een warmtenet, in andere
Haagse aanpak

wijken worden warmtepompen gebruikt

Om onze huizen klimaatneutraal te maken

of er komt een mix van een warmtenet en

Voorgeschiedenis

hebben gemeenten een centrale rol. In

warmtepompen.

Toen de eerste huizen van Duinoord eind

het Stedelijk Energieplan (2020) heeft de

19e eeuw werden gebouwd, ontdekte de

Gemeente Den Haag de ambitie geformu-

De bijgaande kaart maakt duidelijk dat in

Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius

leerd om in 2030 helemaal over te stappen

grote delen van de stad de warmteoptie nog

als eerste het broeikaseffect. Hij voor-

op schone energie. In de komende jaren

niet bekend is en pas na 2030 wordt bepaald.

spelde dat een toename van de CO₂ in de

zouden meer dan 260.000 huizen van het

De ambitie om in 2030 heel Den Haag van

waar in het kader van onze collectieve

atmosfeer zou leiden tot een stijging van

gas af moeten. Uit de recente Transitievisie

het gas af te krijgen is dus losgelaten.

actie vloerisolatie is aangebracht. In

Duinoord verduurzaamt
De werkgroep Duurzaam Duinoord heeft verschillende acties lopen. De kaart laat zien
dat deze acties succesvol zijn en dat Duinoord steeds verder verduurzaamt:


De rode thermometers zijn de adressen

totaal worden er tot eind februari 50
Wat betekent dit voor Duinoord?
De TvW biedt Duinoord weinig houvast.

vloeren geïsoleerd.


De blauwe cameraatjes zijn alle buurt-

Wij behoren tot de wijken waar de warm-

genoten die een warmtebeeld van hun

teoptie nog nader bepaald moet worden.

voorgevel hebben laten maken. Op het

Toch kunnen we wel een paar conclusies

moment van schrijven van dit artikel

trekken:

staat de teller op 35 adressen, maar de



Onze wijk is pas na 2030 aan de
beurt.




teller loopt hard op.


De groene blaadjes zijn de kleine én grote

Er wordt uitgegaan van een mix van

daken waarop een groen dak is aange-

een warmtenet en warmtepompen.

legd. Bij elkaar gaat het om meer dan 40

Als bron voor een warmtenet noemt

groene daken. Ook dat aantal groeit.

de gemeente aardwarmte en warmte
uit de directe omgeving, bijvoorbeeld

Werkgroep Duurzaam Duinoord

oppervlaktewater.
Terugkomend op de vraag over de cv-ketel

Wilt u ook een groen dak of vloerisolatie laten aanleggen of een warmtebeeld van uw voorgevel laten maken, kijk dan op

is het antwoord: “ja, u kunt de ketel

www.duurzaamduinoord.nl voor meer informatie. Ook kunt u een afspraak maken met een onafhankelijke energiecoach om de kansen

nog vervangen zonder dat u daar spijt

voor het verduurzamen van uw huis inzichtelijk te maken. Stuur een mail met uw naam en adres naar: duurzaam@duinoord-denhaag.nl

van krijgt”. Het zal nog wel even duren
Bron: Gemeente Den Haag
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Trek in Duinoord

Sweelinckplein Fleurt Op

De Griekse dochter

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met de Stichting Vrienden van het
Sweelinckplein hebben de landschapsarchitecten van Buro Sant & Co een plan gemaakt
voor een nieuwer, groener en veiliger Sweelinckplein. De gemeente heeft € 355.000
beschikbaar gesteld om het grootste deel van dit plan te realiseren.

Nefeli Deli is vanuit de binnenstad naar Duinoord verhuisd. Wij zijn er
gaan kijken. Vanwege de Coronamaatregelen kon er jammer genoeg
nog niet in het restaurant gegeten worden.
Elf jaar geleden kwamen Miltos en

trok nog meer gasten. Al gauw werd de

vasteland van Griekenland, visgerechten

In december 2021 is er een start gemaakt. Het onoverzichtelijke

Petra Lagoudes van Griekenland naar

zaak daardoor te klein en moesten Miltos

komen vooral van de eilanden. Doordat ze

en uitgegroeide struikgewas aan de kopse kanten is gerooid,

Nederland. De eerste paar jaar werkten

en Petra op zoek naar een andere locatie.

behalve vlees en vis ook vegetarische en

er is nieuwe grond gestort en lage beplanting ingezet.

veganistische gerechten bieden, kunnen

Dit alles in het kader van de sociale veiligheid, de

“gewone banen in gewone bedrijven”. Al

De meeste klanten bleken uit Duinoord

Miltos en Petra de klanten laten kiezen uit

plantsoenen werden hierdoor overzichtelijker. Er

gauw beviel dat niet meer. Ze wilden meer

en het Statenkwartier te komen. Zelf

de totale Griekse culinaire traditie.

worden vierenveertig bolacacia´s weggehaald

vrijheid om hun eigen weg te gaan en hun

woonden ze in Duinoord. Dus lag het voor

bestaan naar eigen inzicht op te bouwen.

de hand dat zij de nieuwe locatie voor het

Een groot deel van de ingrediënten impor-

worden rondom het plein en negen

Zo kwam het dat ze vijf jaar geleden een

restaurant in die buurt gingen zoeken.

teren zij zelf uit Griekenland. Ze zoeken die

nabij het plein. De terrassen binnen

mooi, klein restaurant openden aan het

Twee jaar hebben ze gezocht en in oktober

vooral bij kleine producenten en blijven

het plantsoen worden herbestraat.

Bleijenburg in Den Haag.

2020 openden ze hun nieuwe zaak aan de

daarmee dichtbij het land. “Wij hebben

ze hier in, wat Miltos lachend noemt,

en er zullen vijfendertig magnolia´s gepland

Valeriusstraat 88. Ze bieden er plek aan 24

een duurzaam bedrijf”, zegt Miltos, “en

De

Het restaurant moest natuurlijk een

gasten. Ook met de ruime keuken - bijna

dat maakt het werk bevredigend”. “En

omdat ze veel onderhoud vragen

naam hebben. Ze verkochten er heerlijke

net zo groot als het hele restaurant aan het

daardoor zijn wij gelukkig”, voegt Petra

en goed doorlatende grond nodig

gerechten, echte delicatessen, dus wilden

Bleijenburg - zijn ze erg blij.

daaraan toe.

hebben. Daarom zijn ze minder

ze een naam met ”Deli” erin. En ze deden

bolacacia´s

worden

gekapt

geschikt om dicht bij de stoep

het allemaal voor hun dochter Nefeli (met

Gerechten uit heel Griekenland

de klemtoon op de tweede lettergreep,

Elke week stellen Miltos en Petra een nieuw

dus Nefeeeli). Die combinatie gaf het

menu samen. Dat publiceren ze op maan-

restaurant zijn naam: Nefeli Deli.

dagmiddag op Instagram en Facebook.

Het zat er elke avond helemaal vol. De

De gerechten komen uit heel Griekenland.

mooie score van 4,5 uit 5 op TripAdvisor

Immers, vleesgerechten vind je op het

te staan. De magnolia’s worden

Deze zomer
willen we
ook een terras
Straks ook buiten eten
Bij het afsluiten van dit Lopend Vuurtje
mogen Miltos en Petra hun gasten
jammer genoeg nog niet binnen
ontvangen en draaien ze nog alleen op
afhalen en bezorgen, maar Nefeli Deli is
er wel klaar voor, wanneer de restaurants

met een afstand van steeds negen
meter geplaatst. In tegenstelling
tot de bolacacia’s bloeien zij in april,
waardoor er meer insecten worden
aangetrokken. Er zijn ook al struiken

Planten moeten zich
ongestoord kunnen
ontwikkelen, loop
daarom niet door de
nieuwe aanplant.

weer open mogen. “Deze zomer willen
we ook een terras voor de deur hebben”,

Nefeli Deli, Valeriusstraat 88, Den Haag
Web: https://www.nefelideli-denhaag.nl
Tel.: 070 22 50 356

zegt Miltos. “Dan kunnen wij nog meer

geplant met verschillende hoogtes. Dit is

uitgeput is. Het grasveld wordt vervangen

gasten bedienen en wordt de sfeer nog

niet alleen beter voor het overzicht, maar

en op nieuwe grond opnieuw ingezaaid.

weer beter”. De vergunning is nog niet

ook voor de veiligheid. De verschillende

Ook de verkeersveiligheid verbetert. Er

aangevraagd, maar dat staat bovenaan de

vaste planten staan in kleine groepjes en

komen drie verkeersdrempels, waarvan er

to-do lijst.

per soort bij elkaar. De gemeente streeft

één al is gerealiseerd. De bewoners van

naar een optimale variatie. Dat is mooi,

het Sweelinckplein en de Groenbeheerder

Voor wie daar niet op wil wachten:

het is goed voor de insecten en het

roepen iedereen op om vooral niet door

bestellen bij Nefeli Deli kan op dit

beschermt beter tegen onkruid. Tenslotte

de nieuwe aanplant te lopen. De planten

moment alleen telefonisch. Hopelijk

is de plantenvariatie zo samengesteld dat

moeten zich ongestoord kunnen ontwik-

mogen Miltos en Petra heel spoedig hun

ze bloeien in verschillende seizoenen.

kelen. Het is de bedoeling dat alles dit

gasten weer in hun restaurant ontvangen.

www.sweelinckplein.denhaag.nl
Pieter Duimelaar

eerste kwartaal klaar zal zijn.

Voor meer informatie:
Het grasveld is ook hoognodig aan
vernieuwing toe, aangezien de grond

De redactie
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Valeriusstraat 28 - 40, panden met
drie levens
Gouda met prachtige afbeeldingen van het

Valeriusstraat en haar zijstraten gesloopt.

de tramlijn in 1943 worden opgeheven

oorspronkelijke pand en van het modehuis

Dat gebeurde ook met de Lübeckstraat,

vanwege ‘maatregelen der Duitsers’,

zoals het er in 1939 uitzag. De kranten

een zijstraat met herenhuizen en bovenwo-

maar ging op 4 juni 1947 weer rijden. Het

hadden het over het feestelijke karakter

ningen. Bewoners werden gedwongen te

materieel was zwaar en de trams liepen

van de viering en de grote belangstelling.

verhuizen, en met open vrachtwagens en

ook wel eens uit de rails. Later verving

De directeur is blij met de ‘overstelpende

handkarren vervoerden zij hun huisraad.

een bus de tram en uiteindelijk werd lijn
14 opgeheven. De NDR moest in 1951 de

bewijzen van sympathie hoewel er geen

Mocht je bij panden van verschillende levens kunnen spreken, dan
hebben Valeriusstraat 28 - 40 er
in grote lijnen drie.

ruchtbaarheid aan het jubileum is gegeven.’

Het voor bewoning vrijgeven van in 1942

panden aanpassen. De enige herinnering

Had die terughoudendheid te maken met

onteigende panden in de Valeriusstraat,

aan Henneman en Plukker blijft nog jaren

de oorlogsdreiging? Een jaar later mobi-

Groot Hertoginnelaan, Nicolaïstraat

de etalage tussen de twee portieken op het

liseerde Nederland, ook reserve eerste-

en omgeving kreeg in de loop van

tegeltableau. Door technologische ontwik-

luitenant J.E. Henneman wordt opgeroepen.

1944 zijn beloop, maar toen volgde de

kelingen had de NDR voor zijn activiteiten

Duitsland bezette ons land in mei 1940.

hongerwinter. Wat er nog aan inmiddels

steeds minder bedrijfsruimte nodig. Het

volwassen bomen in de Valeriusstraat

bedrijf stopte zijn activiteiten in 2020.

De invloed van de Tweede

was overgebleven werd noodgedwongen

Wereldoorlog

opgestookt. Na de oorlog werd het

Verschillende bedrijven en apparte-

De Tweede Wereldoorlog had grote gevolgen

‘Stedenbouwkundig plan voor herin-

menten vanaf 2020

voor iedereen. Enkele Haagse wijken zoals

richting’ van Duinoord opgesteld. Op

De NDR projecten BV richtte zich op de

Duinoord werden bovendien getroffen door

basis daarvan begon in de jaren vijftig

verbouwing van de panden. Een groot deel

de gedwongen verhuizing van 130.000 bewo-

de herbouw van de Valeriusstraat. Maar

van Duinoord werd in 1996 ‘beschermd

ners vanwege de aanleg van de Atlantikwall,

als winkelstraat vormde de Valeriusstraat

stadsgezicht’, waardoor de gevel met de

de Duitse verdedigingslinie tegen mogelijke

niet langer een geheel met de Frederik

zes etalages niet veranderd kon worden

invasies van de Geallieerden. Van de huizen

Hendriklaan zoals voor de oorlog.

en aan de vroege jeugd van de panden
blijft herinneren. De woningen en bedrijfs-

foto´s van de ‘Residentie-feestweek 1913’

andere delen van Den Haag. Zij richtte

die zij moesten achterlaten werd planmatig

rond Koninginnedag op 30 augustus, en

zich in advertenties op Indiëgangers, zoals

een deel gesloopt. In zijn Londense editie

Nederlandse Documenten

ruimtes op de bovenetages zijn omge-

de ‘Nationale Allegorische Optocht’ die

in het ´Handboek voor hen die voor-

van 8 mei 1943 geeft Vrij Nederland ‘uit

Reproductie (1950-2020)

bouwd tot elf luxe huurappartementen.

door de Valeriusstraat trok op weg naar

nemens zijn met verlof naar Nederland

geheime pers’ aan welke huizen, in welke

Henneman en Plukker zou na de Tweede

Hierdoor is de oorspronkelijke woonfunctie

de Houtrusthallen. Foto’s uit 1916 laten

te gaan´ uit 1923: ‘Koopt bij Uwe

straten en in welke maanden gesloopt zouden

Wereldoorlog niet meer terugkeren. De

van de panden grotendeels teruggekeerd.

trots het bezoek van koningin Wilhelmina

aankomst in Nederland Warme Japonnen,

worden. Op dat moment waren er al 2500

panden stonden enkele jaren leeg tot

Op de begane grond zijn Florence Laval

Valeriusstraat begin 20ste eeuw

aan de Valeriusstraat zien. Ze verplaatste

Blouses, Rokken enz. en bij Uw vertrek

woningen ‘hetzij geslecht, hetzij ontruimd’,

de Nederlandse Document Reproductie

Studio, Vincenzo’s Pizzeria Laboratorio en

De gemeenteraad van Den Haag keurde

zich in een open koets en bezocht enkele

naar Indië Uw dunne Kleederen in de

waarvan honderd in de Valeriusstraat. Het

N.V. besloot zich er te vestigen. Volgens

Yoga Studio Bondi gevestigd. Eigendom

in 1897 het stratenplan goed van de

winkels. In 1923 vierde de Valeriusstraat

Modemagazijnen Henneman en Plukker’.

blad concludeerde dat ‘… Den Haag is

de directeur van de NDR in 1951 was

van de panden is overgegaan in handen

Haagsche Bouwgrondmaatschappij

haar regeringsjubileum en was bijzonder

omgedoopt in Kaapstad en de wijk Duinoord

het pand weinig geschikt en een waar

van een particuliere investeerder.

‘Duinoord’. Daarin staat ook de straat,

fraai verlicht aldus het Verslag van Het

Het pand werd ingrijpend verbouwd en

in Puindorp.’ Ook de panden van Henneman

doolhof. Bovendien was het niet trilling-

waarvan de bouw begon in 1901,

Comité voor de luisterrijke viering van de

kreeg een facelift met de zes etalages die

en Plukker werden ontruimd en het bedrijf

vrij. Waarschijnlijk zorgde de tram (lijn 14)

die is vernoemd naar de componist

25-jarige Regeering van H.M. de Koningin

de gevel nu nog karakteriseren. In 1930

evacueerde naar de Loosduinscheweg hoek

voor deze trillingen. Volgens de krant zou

Adriaen Valerius.

te ’s-Gravenhage.

breidde de zaak zich uit met een mantel-

Apeldoornselaan.

Voor de huizenbouw adverteerde

Henneman en Plukker’s

en een van de kranten schreef dan ook: ´De

Ofschoon er plannen waren om de

‘Duinoord’ met ‘Bouwterrein op

Modemagazijnen (1914 -1942)

dames uit de Duinoordwijk zullen

Valeriusstraat vanaf nummer 18 te slopen,

zuiveren zandbodem’. Aanvankelijk had

Het is in deze nieuwe Valeriusstraat dat de

zich wel tweemaal bedenken alvorens

bleven de panden 18 - 40 gespaard. De

de Valeriusstraat met haar bomenrijen

zwagers C.P. Henneman en Th.C. Plukker

de etalages der firma H. en P. voorbij

gedwongen verhuizing betekende wel het

een aanblik als die van de Aert van der

op 28 maart 1914 hun damesmode-

te gaan.’

einde van de modezaak in de Valeriusstraat

Goesstraat en de Frederik Hendriklaan nu,

zaak begonnen. Aanvankelijk hadden de

waarmee zij oorspronkelijk als winkelstraat

panden ook benedenwoningen. De zaak

Op 28 maart 1939 vierde de zaak haar

vrijwel een geheel vormde.

kwam op nummer 28/30 en de familie

zilveren jubileum. Het gezamenlijk personeel

Foto’s van de Valeriusstraat voor en na

Plukker betrok op nummer 32 een boven-

‘van ongeveer 20 man’ bood zijn directeur

de ‘evacuatie’ laten de realiteit heftig

De Valeriusstraat deed altijd volop mee

woning. Henneman en Plukker trok niet

J.E. Henneman een tegeltableau aan van de

zien. Vanaf de Nicolaïstraat tot aan de

aan feestelijkheden in de buurt. Zo zijn er

alleen klanten uit Duinoord, maar ook uit

Koninklijke Plateelfabriek Zuid-Holland in

Aert van der Goesstraat werden de

afdeling. De firma blaakte van vertrouwen

waar zij in de Eerste Wereldoorlog begon.

Michael Toorop

Bovenstaand artikel is een samenvatting van de tekst van de heer Jan C. Henneman.
De integrale tekst is te lezen op https://www.duinoord-denhaag.nl/
valeriusstraat-28-40-panden-met-drie-levens/

14

15

Goed nieuws voor speeltuin
Klein Tasmania!

C’est le ton qui fait la musique
Johannes Verhulst 1816 - 1891

Het duurde even voordat er goed nieuws te

en de Haagse Stadspartij, de wethouder van

werkgroepen en wijkinitiatieven. Het heeft

melden was over de protestactie om speel-

Onderwijs, de lokale media én alle onderteke-

allemaal bijgedragen aan dit eerste succes.

tuin Tasmania te behouden voor de wijk.

naars van de petitie Behoud Klein Tasmania,

Maanden van stille (en minder stille) lobby

zorgt ervoor dat er opnieuw gekeken wordt

gingen voorbij. Maar eind januari werden we

naar mogelijkheden om Klein Tasmania

blij verrast door het nieuws dat de vergunningsaanvraag door Gymnasium Haganum
en Stichting VO Haaglanden is ingetrokken.

Johannes Josephus Hermanus Verhulst was componist en dirigent. Als bestuurder van
het Nederlandse muziekleven was zijn invloed aanzienlijk.
Voor de vorming en de verdere carrière

nauwelijks meer toe, maar als dirigent

Op 25 september 2022 bestaat Klein Tasmania

van Verhulst als dirigent en componist is

bepaalt hij wat het publiek hoort. Hij kiest

25 jaar. Dat vieren we hopelijk met elkaar in

deze periode bepalend, zijn hele leven

vooral voor werk van Beethoven, Schumann,

voor de kleine inwoners van Duinoord

de speeltuin! Hierover meer informatie in het

blijft hij trouw aan de muziek van de

Mendelssohn, Brahms en Gade. In een tijd

te behouden. Een mooie eerste stap die

voorjaar. Maar in de tussentijd bent u ook

Leipziger Schule. Dit is bijvoorbeeld te

zonder radio of grammofoon is dit van

vertrouwen geeft in een goede afloop!

van harte welkom elke eerste zaterdag van

zien in zijn Symphonie in E mineur, in

grote invloed op de ontwikkeling van de

de maand tussen 11:00 en 12.30 uur op onze

1842 geschreven voor het Euterpe orkest

Nederlandse muziek.

Gymnasium Haganum en stichting VO
Haaglanden, waarvan Haganum onderdeel is,

Zodra er weer nieuws is en de nieuwe

maandelijkse koffieochtend, wanneer grote en

waarvan hij dirigent is, als ook in zijn in

gaan samen met de buurt alternatieve plannen

plannen vorm hebben, wordt het hier

kleine wijkbewoners koffie en limo met elkaar

1843 voltooide Mis voor solisten, koor en

Verhulsts conservatieve en eenzijdige

schetsen voor een echt groen schoolplein.

gedeeld. Voor nu ontzettend veel dank voor

drinken in Klein Tasmania.

orkest, waarin de invloed van Mendelssohn

programmakeuze begint echter steeds meer

en Schumann duidelijk aanwezig is.

kritiek op te roepen. Zo weigert hij om

alle steun vanuit de hele wijk: ondertekenaars,
Druk van buurtbewoners, raadsleden van

al die posters voor de ramen, de contacten

o.a. D66, Partij voor de Dieren, Groen Links

die gelegd werden en de aansluiting bij

Stichting Klein Tasmania

muziek van Berlioz, Liszt, Wagner of andere

Janneke Hendrikx

Nieuw in
Zaken

In 1842 keert Verhulst terug naar Den

‘modernen’ uit te voeren en Franse muziek

Haag. Hij gaat liederen schrijven op de

komt helemaal niet aan bod. Zijn program-

Nederlandse teksten van Jan Pieter Heije

ma’s blijven teveel op Duitse muziek gericht

en wordt dirigent van de Hofkapel. In

en specifiek op Leipziger componisten.

J.J.H. Verhulst, prent (staalgravure met

zijn beste liederen benadert Verhulst

Na felle onenigheden met jongere en meer

stippelgravure) door F.W. Burmeister, na 1870,

het niveau van zijn idool Schumann.

vooruitstrevende musici wordt Verhulst in

collectie Rijksmuseum Amsterdam

Ook componeert hij minder ambitieuze

1886 bij Diligentia ontslagen. Hierop legt

liederen op tekst van Heije, die opge-

hij al zijn functies neer en trekt zich terug

Webshop voor Franse delicatessen

Verhulst wordt op 19 maart 1816 geboren in

nomen worden in de populaire lied-

uit het openbare leven. Hij overlijdt op

Les Belles Saveurs, épicerie fine Française

een eenvoudig katholiek milieu. Als jongen

bundel “Kun je nog zingen, zing dan

17 januari 1891 in Bloemendaal.

Galvanistraat 35

zingt hij in een kerkkoor en in 1826 gaat hij

mee”. Daarnaast worden enkele liedjes uit

2517 RA Den Haag

als “leerling der algemene zangklasse” naar

het boek “Kinderliederen” van Heije door

+33 6 64 00 93 83

de net geopende Koninklijke Muziek- en

Verhulst getoonzet.

www.lesbellessaveurs.com

Dansschool in Den Haag. Na bemiddeling

Sandra van Dijk
J.J.H. Verhulst, foto (albuminedruk)

door de directeur van de Muziekschool

In 1848 wordt Verhulst dirigent van de

- violist, componist en muziekpedagoog

Rotterdamse afdeling van de Maatschappij

Johann Heinrich Lübeck - mag hij van zijn

tot Bevordering der Toonkunst. Hij vestigt

ouders ook de viool- en muziektheorielessen

zich in Rotterdam en trouwt op 7 mei 1851

volgen. Als achttienjarige behaalt Verhulst zijn

met Johanna Elisabeth Cornelia Rochussen.

vioolexamen en krijgt een aanstelling bij de

Zij krijgen zes kinderen, van wie dochter

Koninklijke Hofkapel, waar Lübeck dirigent is.

Anna pianiste en dochter Louise zangeres

Als lid van het orkest van de Franse Opera in

wordt.

Den Haag is hij in 1835 een jaar lang leerling

In 1860 volgt hij Lübeck op als dirigent van

van dirigent Charles Louis Hanssens. Van hem

de Diligentia concerten en vier jaar later

leert Verhulst instrumentatie en orkestratie.

wordt hij ook dirigent van de Amsterdamse

Dit resulteert in de Ouvertures opus 2 en

afdeling van Toonkunst, van het orkest van

opus 3, waarvoor hij diverse prijzen ontvangt.

Felix Meritis en van concertgenootschap
Maatschappij Caecilia, beide in Amsterdam.

Als Felix Mendelssohn Bartholdy in 1836
Nederland bezoekt, krijgt hij het werk

Door zijn sleutelposities in het Nederlandse

van Verhulst te zien. Dankzij deze kennis-

muziekleven heeft Verhulst vanaf de jaren

making gaat Verhulst in 1838 in Leipzig

zestig veel invloed. Men is zeer te spreken

Wil je meer weten over Klein Tasmania, het actuele nieuws volgen of de nieuwsbrief

studeren. Daar raakt hij bevriend met

over hem als dirigent, zijn kracht en overtui-

ontvangen? Neem dan een kijkje op www.kleintasmania.nl.

Robert Schumann, die enkele lovende

ging maken indruk. Hij is ijdel, zeer autoritair

artikelen over zijn composities schrijft.

en capabel. Aan componeren komt Verhulst

door M. Verveer, 1860-70,
collectie Rijksmuseum Amsterdam
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Beelden in Duinoord

Het lekkerste van Duinoord

Jan Pieterszoon Sweelinck

Dim Sum bij Mandarin Palace

Prominent op de overgang van de twee delen van het Sweelinckplein aan de zijde van
de Waldeck Pyrmontkade prijkt de liggende, half zwevende sculptuur van componist
Jan Pieterszoon Sweelinck van de hand van de Haagse beeldhouwer Dik Bus.

Weet u dat u de allerbeste dim sum van het land kunt eten bij Mandarin Palace, in het hart
van Duinoord? De dim sum van Mai Lye Chen wint al jarenlang prijzen en krijgt veel waardering
van experts. Ik wil er alles over te weten te komen, tijd om langs te gaan.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621) is

hoge sculptuur geplaatst in het plantsoen

van Pulchri Studio. Zijn grote verdienste was

een kleurrijke groente toe aan het deeg,

zonder enige twijfel de grootste componist

van het Sweelinckplein. Op een natuur-

een reorganisatie van de vereniging en de

waardoor het een mooie kleur krijgt,

uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.

stenen sokkel wordt Sweelinck, zwevend,

renovatie van het gebouw. Waar voorheen het

zoals bij de kip met wortel dim sum. Ze

Ooit stond zijn portret op het papieren

in brons afgebeeld met in zijn handen een

gebouw voornamelijk werd gebruikt als feest-

zien er spectaculair uit, zijn stuk voor stuk

VIJFENTWINTIG GULDEN biljet.

uiterst rank gebeeldhouwde lier, die verwijst

en vergaderlocatie, examenruimte en dans-

naar Orpheus en diens muzikaliteit. Met de

school met hooguit twee tentoonstellingen

vogels rondom de zwevende figuur heeft

per jaar, gooit Dirk Bus het roer om. Geen

Bus het ijle karakter van de muziek willen

verhuur meer aan niet-culturele instellingen,

weergeven. Op de sokkel zien we een

“waarzeggers en veekeurders”, zoals Dirk Bus

medaillon-portret in kalksteen. Er wordt

die noemde. Voortaan wordt absolute priori-

aangenomen dat Sweelincks portret op een

teit gegeven aan het tentoonstellingsgebouw

schilderij van de 17e-eeuwse portretschilder

dat Pulchri Studio tot op de dag van vandaag

de Gouden Pollepel heeft gewonnen en

Jan Antoniszoon van Ravesteyn model

is, met meer dan vijftig wisselende tentoon-

elk jaar in het tijdschrift Lekker wordt

heeft gestaan voor de weergave van het

stellingen per jaar in zeven expositieruimtes,

geprezen voor lekker eten.

medaillon-portret op de zuil.

in de sociëteit en in de gangen.

Straten en conservatoria zijn naar hem

Ik weet
wel waar
mijn eerste
avondje uit
zal zijn!

genoemd. Hij wordt gezien als een nationaal
symbool, deze 16e-eeuwse in binnen- en
buitenland vermaarde componist, organist,
klavecinist, muziekpedagoog, muziekorganisator en ensembleleider. Als eerbetoon en ter
herinnering aan hun persoon heeft Sweelinck,
evenals de Hagenaars René Descartes,
Johan de Witt en Eline Vere, een monument
gekregen in Den Haag.

een lust voor het oog en verrukkelijk van
smaak.
U kunt de dim sum ook bestellen voor
feesten en andere evenementen. U zult
er succes mee oogsten bij uw gasten.
Het is geen wonder dat Mandarin Palace

Mandarin Palace is nog steeds open voor

Geen verhuur meer
aan niet-culturele
instellingen,
“waarzeggers
en veekeurders”

Mai Lye en Jason Yip dromen al enige tijd

is dim sum vaak een ontbijt- of lunchge-

afhaalmaaltijden, maar laten we hopen

over een eigen restaurant. Zij zoeken iets

recht. Hier in Europa eten we het meestal

dat de maatregelen worden versoepeld

in een vriendelijke buurt, kleinschalig,

's avonds, als voorgerecht, hoofdgerecht

en onze lokale restaurants snel weer open

om samen te kunnen runnen. Als Jason

of tussendoortje. Ik serveer dim sum graag

kunnen gaan, zodat we deze bekroonde

hoort dat de eigenaar van het klassieke

op borreltijd, een beetje zoals tapas. De

dim sum kunnen proberen. Ik weet in

Chinese restaurant in de Nicolaistraat met

gestoomde dim sum is mijn persoonlijke

ieder geval wel waar mijn eerste avondje

pensioen wil, is de timing perfect. Mai Lye

favoriet, maar Mai Lye vertelt mij dat de

uit zal zijn!

en hij kennen Duinoord, zijn liefhebbers

gefrituurde dim sum in Nederland de

van de wijk. Zij renoveren het restaurant

favoriet is. Haar bestseller is de Kantonese

Dirk Bus (1907-1978) is een beeldhouwer van

en verhuizen met hun twee jongens van

pangsit, varkensgehakt in bladerdeeg

vooral mensen en diversen. Zonder dat u het

4 en 1 jaar. In 1998 openen ze Mandarin

gerold, dat vervolgens wordt gefrituurd.

zich bewust bent, loopt of fietst u regelmatig

Palace, op de hoek van de Nicolaistraat en

Dim sum kan je niet lang bewaren, het

in Den Haag langs zijn werk. Zoals bijvoor-

de Valeriusstraat.

moet echt vers gegeten worden. Ook Mai

beeld op de brug bij de Lijnbaan tegenover

Traysi Smith

Lye's dim sum zit vol met verse ingre-

het ziekenhuis HMC Westeinde de in graniet

Dim sum of diem sam zijn gefrituurde en

diënten die elke dag opnieuw worden

vormgegeven koe, het paardje en de vis en

gestoomde kleine hapjes uit de zuidelijke

gemaakt.

de bevallige dame met golvend haar. Of het

Chinese keuken. Ze bestaan uit groente,

visje op de brug van de Scheveningseveer

In 1976 wordt Bus benoemd tot ridder in de

vlees en rijst en worden als lichte maaltijd

Op het menu van Mandarin Palace staat

/ Mauritskade. In het Westbroekpark staat

Orde van Oranje Nassau. In 1977 ontvangt hij

gebruikt. Mai Lye heeft dim sum leren

een ruime keuze aan vers gemaakte dim

in een perkje de gezinsverzorger met kind.

uit handen van wethouder Vink op zijn zeven-

maken van haar familie, als hulpje in de

sum, maar de beste manier om ermee

Oudere wijkgenoten kennen waarschijn-

tigste verjaardag de gemeentepenning voor

familierestaurants. Later maakt ze contact

kennis te maken is met het verrassings-

lijk nog de bronzen Grenadiers, een groot

bijzondere diensten. In 1989 eert Pulchri Studio

met dim sum expert Mr. Chui, met wie ze

menu. Voor € 37,50 krijgt u dim sum

oorlogsmonument dat aan de Johan de

hem door de binnentuin de naam Dirk Busplaats

af en toe nog recepten uitwisselt. De dim

als vooraf, een tussengerecht en diverse

Wittlaan tegenover het Stadhoudersplantsoen

te geven. Grappig detail: bij de onthulling door

sum die ze nu maakt is veelal een combi-

hoofdgerechten. Voor het verrassings-

Bernard van den Sigtenhorst Meyer (1888-

heeft gestaan. Het is in 2010 op verzoek

burgemeester Havermans breekt het koord

natie van haar eigen ideeën en die van Mr.

menu maakt Mai Lye speciale, meestal

1953), collega-componist, groot bewon-

van het regiment Grenadiers verplaatst naar

en moet de burgemeester een tegen de gevel

Chui’s. Het zijn ware kunstwerken.

seizoensgebonden, dim sum die niet op

Mandarin Palace

deraar en biograaf van Sweelinck, heeft

Ypenburg aan het Böttgerwater.

geplaatste ladder opklimmen om het

het menu staat. Misschien krijgt u een

Nicolaistraat 35,

Het eten van dim sum is niet aan een

pastei met garnalen en groenten met een

Telefoon: 070 360 6616

bepaald tijdstip gebonden. In Azië eet

coquille erbovenop, of een zeewierrol

www.mandarinpalace.nl

men graag 's morgens iets warms. Daar

met surimi en vis. Soms voegt Mai Lye

het initiatief voor dit monument genomen.

voorhangsel te verwijderen van het naambord.

De Haagse beeldhouwer Dirk Bus krijgt

Dirk Bus was naast beeldhouwer ook

de opdracht. In 1962 wordt de 3,10 meter

bestuurder. Van 1966 – 1978 was hij voorzitter

Kitty Bos
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Het oog van de lezer

Duizend dagen extreem leven | Nathalie Righton
Wil je meer weten, inzicht en
opheldering krijgen over het wel
en wee van de kwestie-Afghanistan, dan is Duizend dagen
extreem leven van Nathalie
Righton een goede start.

Goed geïnformeerd en
gedegen voorbereid.

geeft daardoor een veelzijdig beeld van de
deelname van Nederland aan de missie in
Afghanistan en het verschaft tegelijkertijd
een ruime blik achter de schermen. De

Een nieuwe start….

Nederlandse regering, bij monde van haar

…alles wat u moet weten over scheiden

vertegenwoordigers en betrokken ministers
en volksvertegenwoordigers, ergerde zich
nogal eens aan de berichten in de krant en
aan de vragen van de journalisten over wat

Duizend dagen extreem leven beschrijft

er plaatsvond in Afghanistan.
door diezelfde westerse (NAVO-)landen bij de

de ervaringen van Nathalie Righton, een
westerse journalist van de Volkskrant, die bijna

Mijn conclusie na het lezen van deze goed

behandeling van de mensen in Afghanistan

drie jaar ondergedompeld is geweest in de

geschreven en verantwoorde getuigenis

tijdens de verovering van dat land door de

Afghaanse samenleving. Zij heeft veel contact

van het door Nathalie beleefde avontuur is,

Taliban geeft dit boek een goed onderbouwde

gehad met de bevolking, met gidsen, bege-

dat wij in Nederland, maar ook in de rest

verklaring van de slechte afwikkeling van de

leiders, andere journalisten en met militairen

van de westelijke wereld, behoorlijk op het

voornoemde crisis in de zomer van 2021.

van zowel westerse zijde als van de stam-

verkeerde been zijn gezet door de officiële

strijdgroepen en van de Taliban. Het boek

berichtgeving. Na de totaal mislukte acties

Marcel Nonhebel

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

Duizend dagen extreem leven van Nathalie Righton is verkrijgbaar in de buurtbibliotheek in het Trefcentrum
in de Reinkenstraat, waar een uitstekende collectie boeken van goed niveau te vinden is. Het lidmaatschap
en het lenen van boeken is gratis. De leentijd is vier weken. Zie volgende pagina voor de openingstijden.

gen?
Goed bewe e oefentherapeut!
d
Komernvearwaijzring)

Struinen in Haagse Tuinen 2022
Bent u trots op uw tuin en wilt
u die ook tonen aan anderen?
Meld u dan aan voor 1 maart.

(ook zond

Struinen in Haagse Tuinen neemt dan contactt

Duinoord meedoen met het opentuinen-

met u op. In de volgende editie van ’t Lopend

weekend en hoe u die kunt bezoeken.

Vuurtje laten we u weten welke tuinen in

De redactie

In 2022 is het eindelijk weer zover: in het
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weekend van 11 en 12 juni 2022 wordt voor
de negende keer het opentuinenweekend
Struinen in Haagse Tuinen gehouden! Voor
veel tuinliefhebbers uit Den Haag en verre

www.duinoord-denhaag.nl/bibliotheek

omstreken is dit dé gelegenheid om bijzondere

die normaal gesloten zijn voor het publiek.

openingstijden: maandag, woensdag en
vrijdag: 9:30 – 12:30 uur.
zaterdag 10:00 – 12:00 uur.
dinsdag en donderdag gesloten.

Potentiële nieuwe deelnemers, die trots

Reserveren kan per mail via
bibliotheek@duinoord-denhaag.nl

privétuinen in Den Haag te bezoeken. Er zijn
verrassend veel tuinen vol bloeiende borders en
verborgen hoekjes midden in de stad te vinden,

zijn op hun tuin en deze graag willen laten
zien, kunnen zich nog tot 1 maart 2022
aanmelden. Stuur dan een omschrijving van
uw tuin en - zo mogelijk - een duidelijke foto
naar info@struineninhaagsetuinen.nl.

Meer informatie kunt u vinden op de website https://struineninhaagsetuinen.nl.
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Bootcamp Sweelinckplein
weer gestart
Nu buiten sporten weer is toegestaan, is
het bootcamp op het Sweelinckplein weer
enthousiast van start gegaan. Onder leiding

“Meer dan alleen thuiskomen”

van Cindy Freeke, die vele jaren ervaring
heeft als personal trainer, kunnen bewoners
van Duinoord twee keer per week deelnemen. Een uurtje werken aan uw conditie,
uw corona kilo’s kwijtraken en uw gezondheid bevorderen. Bij de oefeningen worden
meerdere materialen en gewichten gebruikt.
Voor de kenners: kettlebells, medicin balls,
battle ropes en zandzakken. De groep
bestaat uit mannen en vrouwen in ongeveer
gelijke verhouding, zowel expats als autochtone Nederlanders. Er worden calisthenics
oefeningen gedaan in een uitgekiende
combinatie van kracht en cardio. Iedereen
kan meedoen op zijn eigen niveau.
De redactie

Elke maandag en woensdag van 19:00 tot 20:00 uur.

Carolijn Westenburg

Meldt u aan bij Cindy Freeke op haar GSM 0630228890

Ronald Maarschalkerweerd

Dimitri Papaioanou

of via de mail cindyfreeke@hotmail.com.

Antonella Comelli

Gluren bij de buren
Bewegen in het Zeeheldentheater
Is het bootcamp op het Sweelinckplein

kansen. Muziektheater Briza vertoont

voorstelling wil Briza de wat oudere

u een brug te ver vanwege uw leeftijd of

er zijn komische muziekvoorstelling vol

bewoners van Den Haag betrekken bij

uw lichamelijke gesteldheid? Wilt u toch

nostalgie, genaamd Rock & Rollator. Briza

cultuur. Zij presenteren een interactief

graag bewegen en houdt u bovendien van

richt zich hiermee op een niet piepjong,

programma met liedjes en melodieën

cultuur? Dan biedt het Zeeheldentheater

maar wel levenslustig publiek. Met de

van over de hele wereld. Senioren
worden actief betrokken bij het concert.
Er kan worden meegespeeld op
percussie instrumenten, meegedanst en
meegezongen. Luisteren naar livemuziek en meebewegen op de muziek is
gezond. Het geeft een energieboost,
aldus Briza.
De voorstelling is in de middag tussen
14:30 en 15:45 uur en de locatie is

Bezoek ook onze prachtige nieuwe website!

Trompstraat 342.

residencemakelaars.com

De redactie
Kijk voor de data op de agenda van
www.zeeheldentheather.nl.
Telefoonnummer 070-3992222

Banstraat 1
Residence - advertentie - v2.indd 1

•

2517 GH Den Haag

•

070 24 00 213

•

residencemakelaars.com
20/01/2022 13:02
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The expat pages
DIM SUM AT MANDARIN PALACE

warm in the morning. Here in Europe we

are soon lifted and our local restaurants

Hoping for rain

by 2030 – just 8 years from now. This means
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Duinoord
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wanting
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to eat itfor
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Remember the Green Roof competition
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scheme to improve
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a rain barrel? Well, the winners have been
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that are
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the subject on Wednesday 23rd February.
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3 heating options have been suggested: 1)

info@struineninhaagsetuinen.nl.
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more news about it in the next edition of ‘t

An expert will explain what it will mean for

of searching the neighbourhood, in 2020 they

Lopend Vuurtje.

us and you will have the chance to express

were so happy to find the ideal spot for their

what you feel about the plans. There is

new restaurant on the Valeriusstraat, with

Communal Action for Floor Insulation

also a podcast called ‘De verwarming van

room for 24 guests and a spacious kitchen.

Durzaam Duinoord (Sustainable

de toekomst’ (Future Heating) made by

The menu changes every week and is

Duinoord) is busy with local campaigns

Duurzaam Duinoord where Jelle and Menno

announced on Instagram and Facebook every

to make our neighbourhood greener.

explain the different heating options for

Monday afternoon. The dishes originate from

Floor insulation and green roofs are just 2

Duinoord. You can find this podcast on

all over Greece – meat from the mainland, fish

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

of their projects. Currently 35 houses in

Soundcloud, Spotify and Apple podcast. And

from the islands. There is also plenty of choice

Duinoord have used thermal imaging of

you can sign up for the (online) meeting on

for vegetarians and vegans. They import a lot

their homes to see how much heat their

the www.duurzaamduinoord.nl website.

of the ingredients themselves from smaller

Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Anne Dak - Koningin Emmakade

house is losing, and increasingly more

Please note that it will be in Dutch.

producers in Greece. This summer they plan to

•

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

have 40 green roofs in the area and again

Strolling round the gardens of The

as inside, so we can look forward to sitting in

this number is increasing.

Hague.

the sun, enjoying a little bit of Greece right

Are you interested in floor insulation, a

Are you proud of your garden and would you

here in Duinoord.

green roof, or getting a thermal image of

like to show it off to other people? Sign up

Nefeli Deli

your house done? Take a look at

before 1st March for the “Struinen in Haagse

Valeriusstraat 88

www.duurzaamduinoord.nl for more infor-

Tuinen” (Stroll around The Hague’s Gardens)

The Hague

mation. You can make an appointment with

weekend that will be held on the 11th and

Web: https://www.nefelideli-denhaag.nl

an independent energy coach by sending

12th of June, 2022. If you are a garden lover,

Tel.: 070 22 50 356

an email with your name and address to:

this is your chance to visit special private

duurzaam@duinoord-denhaag.nl

gardens around The Hague where the

Kinderopvang in de buurt!
•
•

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

people are having it done. Also, we now

have tables outside on the pavement, as well

owners will tell you how they created their

Nieuwsgierig?

No more gas in the Netherlands

beautiful garden and can give you tips on

Kom kennismaken! Schrijf je in voor een rondleiding

You may already have read that the

what to do. If you want more information,

op onze website www.dakkindercentra.nl of bel onze

Netherlands wants to be gas free and the

visit https://struineninhaagsetuinen.nl. In

afdeling Klantadvies op 088 750 91 10.

Municipality of The Hague aims to have all

the next edtion of ‘t Lopend Vuurtje we

households switched over to clean energy

will have a list of all the gardens you can
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Obrechtstraat 399
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Alstublieft...
een cadeautje voor u!
Uw adres dichtbij voor:
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