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Van de steppen terug naar
het strand
De in Sassenheim geboren en aan Den Haag verknochte Ester Elstgeest
en haar man Edwin van Steenis hadden altijd al tegen elkaar gezegd
dat zodra de kans zich voor zou doen, ze dolgraag een paar jaar
naar het buitenland zouden gaan. Ester werkte als interim financieel
expert en haar man werkte bij Shell toen deze mogelijkheid zich
in 2009 voordeed.

zijn doende om een mooie geveltuin aan te

Ze vindt het leuk werk en is blij met de likes,

leggen. Volgens Ester zou de impact enorm

maar zou meer interactie met de lezers nog

zijn als iedereen in de wijk, daar waar moge-

leuker vinden. Ook staat ze open voor sugges-

lijk, een geveltuin zou inrichten.

ties, nieuwtjes en wetenswaardigheden over
de buurt die ze dan kan delen.

Omdat ze zelf geen tuin hebben versieren
en onderhouden Ester en Edwin al jaren

Nog steeds denken Ester en Edwin dat als de

de boomspiegel bij hen voor de deur. Met

kans zich voordoet ze dolgraag weer naar het

gevoel voor detail heeft Edwin een deurtje

buitenland zouden gaan. Dat is nu iets lastiger

Edwin kon namelijk uitgezonden worden

noodzaak om de taal te oefenen bleef

gemaakt tegen de onderkant van de stam,

omdat zij een vaste baan heeft als hoofd finan-

naar Kazachstan. Niet een land waar ze

het daar bij. De officiële taal is Kazachs en

met een trappetje, kabouters, fietsje, leeuw

ciën en ledenadministratie bij Sociëteit De Witte

zelf zo snel aan hadden gedacht, maar

daarnaast wordt er Russisch gesproken. Met

en schaap. Als het zomergoed weer in de tuin

aan het Plein. Maar haar motto geldt nog steeds:

misschien daarom wel zo avontuurlijk.

het versterken van de Kazachse identiteit

kan na ijsheiligen planten ze dat ook aan in de

als het moet heb ik alles in twee dagen gepakt.

Het duurde ruim een half jaar voordat alle

vertrekken er steeds meer Russisch sprekende

boomspiegel. De kinderen in de buurt vinden

papieren in orde waren en in de zomer van

bewoners naar Rusland.

het geweldig.

2010 konden ze eindelijk naar dit onmete-

Wandelaars
opgelet!
In dit Vuurtje vindt u geen boekrecensie van bibliotheekmedewerker Marcel Nonhebel, maar
wel een aansporing om mee
te wandelen met Wandelclub
Duinoord, die 1 april 2022 een
herstart maakte.

Als ik tenslotte vraag wat ze verder nog
bijzonder vindt aan de wijk vertelt ze over de

lijke land, gelegen in Centraal Azië, afreizen.

Ester leerde toen op een hele andere

Ester is actief ondersteuner van Duurzaam

puttertjes. De boom bij hun voordeur herbergt

Enkele jaren eerder kwam Kazachstan bij

manier naar Nederland te kijken. Tijdens

Duinoord, dus zijn ze inmiddels overgestapt

heel vaak puttertjes en zo af en toe vliegt er

het grote publiek in beeld door de komische

hun bezoeken terug in Nederland viel

op zonnepanelen en doet ze regelmatig mee

eentje naar binnen. De putter komt oorspron-

film Borat. Hierin speelt Sacha Baron Cohen

het op hoe anders wij leven. In onze

met het vuiljutten in de wijk. Voor haar helpen

kelijk voor langs de randen van vochtige loof-

de Kazachse verslaggever Borat Sagdiyev

supermarkten is de keuze enorm en alles

alle kleine beetjes, en samen wordt het groots.

bossen, maar het kleine veelkleurige vogeltje

die naar Amerika gaat om zogenaamd

in plastic verpakt, terwijl in Kazachstan

op verzoek van de Kazachse regering een

het assortiment beperkt is en alles in

reportage te maken. Echter, de meeste

kratten en dozen staat. Het nieuws

Kazachen waren diep beledigd door de film

volgden ze o.a. via BVN (het beste van

Borat en konden zich er in het geheel niet

de NPO), een publieke televisiezender

mee identificeren.

voor Nederlanders in het buitenland.

Nog steeds denken
Ester en Edwin dat
als de kans zich voordoet ze dolgraag weer
naar het buitenland
zouden gaan

past zich langzaam maar zeker aan. Het is
Sinds een jaar of vier verzorgt Ester de social

eigenlijk verwonderlijk dat de puttertjes nu ook

media van het Bewonersoverleg Duinoord. De

in de grote stad wonen, en daar kan Ester zo

Facebook- en Instagrampagina´s worden goed

van genieten.

Op 1 april maakte Wandelclub Duinoord

bezocht door de wijkbewoners en hebben
respectievelijk 568 en 387 vaste volgers.

zijn herstart, in de sneeuw. Op elke eerste
Michael Toorop

vrijdag van de maand zal de wandelclub
een gezellige en mooie wandeling door de

De oorspronkelijke bevolking van

Ester en Edwin hebben in de vieren-

In december 2014 keerden ze definitief

Kazachstan is een nomadisch en aan

half jaar dat ze in Kazachstan hebben

terug naar Nederland, naar Den Haag liever

de Turken verwant volk. Ze zijn niet erg

gewoond het nodige van het land

gezegd. Ze huurden eerst een appartement

Tijdstip: tussen 11:00 en 15:00 uur

toegankelijk voor de meeste westerlingen,

gezien. Maar in een niet op toeristen

aan de Laan van Meerdervoort om zo rustig

Lengte: ongeveer 10 km

die daar in relatieve luxe en bij elkaar

ingericht land, dat 66 keer groter is dan

naar een koophuis te zoeken. Na enkele

Vertrekpunt: Trefcentrum, Sweelinckplein 42

wonen in o.a. Atyrau, de oliehoofdstad

Nederland, kun je niet alle uithoeken

woningen bekeken te hebben vielen ze

Vertrektijd: 11:00 uur

van Kazachstan. Atyrau is een ruim twee-

bezoeken. Een trip naar de hoofdstad

als een blok voor hun huidige woning in

Wilt u meewandelen? Meld u dan

duizend jaar oude stad aan de rivier de

was ruim drie uur vliegen vanuit hun

Duinoord. Er volgde een behoorlijke verbou-

aan bij Marcel Nonhebel via de mail

Oeral. Ester vertelt dat het hoogste punt

woonplaats Atyrau. De hoofdstad heette

wing, maar nu wonen ze alweer jaren met

m.nonhebel@casema.nl of telefonisch:

in de stad het Marriot Hotel is. Vanaf de

oorspronkelijk Astana, maar werd in

veel plezier in onze wijk.

06 51 83 16 87

bovenste verdieping kon ze de hele stad

2019 hernoemd tot Nur-Sultan, ter ere

overzien tot voorbij de stadsgrenzen, met

van de aftredende president Noersoeltan

Omdat Ester voor haar nieuwe baan geen

eindeloze steppen aan de einder.

Nazarbajev.

auto meer nodig had besloten ze voorlopig

stad of door de natuur uitzetten.

De redactie

even geen auto meer te nemen en alles op
Edwin had een werkvergunning, maar het

Gelukkig was het voor Ester en Edwin

de fiets te doen. Beiden werken namelijk

was voor Ester verboden om daar betaald

mogelijk om met regelmaat naar

op 10 minuten fietsafstand van hun werk.

werk te verrichten. Ze was aangewezen op

Nederland te gaan. Weer aangekomen

Voor die enkele keer dat ze een auto nodig

vrijwilligerswerk in de expat gemeenschap

in Kazachstan was het altijd spannender

hebben huren ze een elektrische deelauto

waar de voertaal Engels was. Ze probeerde

dan in andere landen hoe het zou gaan

via Mywheels (andere platforms werkzaam

zich het Russische alfabet, het tellen en

bij de douane omdat ze de taal niet

in Den Haag zijn o.a. Greenwheels, Sixt

de belangrijkste woorden meester te

beheersten en ze weleens verhalen over

share en Snapcar). Op hun balkons prijken

maken, maar zonder de mogelijkheid en

corruptie hoorden.

grote bakken met bloeiende planten en ze

Het is moeilijk lezen,
maar je doet wel veel
ideeën op en je hebt
leuke gesprekken
tijdens het wandelen
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Jaarvergadering Bewonersoverleg
Het bestuur van het Bewonersoverleg

mensen voorgesteld voor de vacatures.

Duinoord nodigt u van harte uit voor de

Kandidaten voor genoemde functies

Jaarvergadering 2022 op donderdag 19

kunnen tot 48 uur voor de vergade-

mei a.s. om 19.30 uur in het Trefcentrum,

ring aangemeld worden met minstens

Sweelinckplein 42. Het bestuur legt verant-

15 handtekeningen van wijkbewoners,

woording af door het jaarverslag en het

bij secretaris@duinoord-denhaag.nl. We

financieel verslag 2021 te presenteren en

zetten ook een vrijwilliger in het zonnetje en

de kascommissie brengt verslag uit van

blikken vooruit op het seizoen 2022-2023.

haar bevindingen. Ook wordt de begro-

Aansluitend is er gelegenheid voor een

ting 2022 toegelicht. De vier zittende

drankje. Komt u ook?

bestuursleden stellen zich opnieuw
verkiesbaar en er worden drie nieuwe

De Duinoordse Vrouwenclub in actie
De dames van Duinoord willen het volgende
onder de aandacht brengen:

De stukken die bij deze vergadering

Zo'n 8 x per jaar maken we uitstapjes die door

horen, waaronder de agenda, de

een groepje uit de DVC worden georgani-

notulen van de vorige vergadering

seerd. Wilt u zich inschrijven als lid van de

en de jaarstukken, kunt u vinden

DVC dan houden wij u via een mailinglijst

op: www:duinoord-denhaag.nl

op de hoogte van de activiteiten. U kunt zich
aanmelden door het sturen van een e-mail
aan: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Donderdag 19 mei 2022, 19.30 uur.
Het Trefcentrum, Sweelinckplein 42

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten
verbonden; wel aan sommige uitstapjes

Gerard Lucius, voorzitter

(entree en lunch).
Voor de komende periode hebben we het
volgende op het programma staan:


Albersen Muziek,
het doek valt
Vrijwel iedereen is het erover eens: de
sluiting van Albersen Muziek is een verlies.
Opgericht in 1928 haalt het fameuze
bedrijf haar honderdjarige bestaan net

Haags Historisch museum: Alexine Tinne

Academy of Vocal Arts opent
nieuwe klassen

- fotograaf- haar wereldbeeld; aansluitend
een lunch in de stad

Houdt jouw kind ook veel van zingen? Zou hij of zij het leuk
vinden om alles over muziek te leren en samen met andere
kinderen ervaringen voor het leven op te doen?



Vrijdag 17 juni: Wandeling door Marlot



Vrijdag 8 juli: Koffiedrinken op het
Sweelinckplein

niet. Op 1 mei 2022 sluiten bij Albersen

De Duinoordse Vrouwenclub ging op

voor deze donderdag niet hoog gespannen,

donderdag 31 maart jl. op pad om via de

maar dat viel heel erg mee. We kwamen na

Ook kunt u de website van het Bewonersoverleg

Scheveningse Bosjes en de Keizerstraat naar

anderhalf uur op een rustige boulevard aan;

Duinoord raadplegen, onder het hoofdstuk
activiteiten.

definitief de deuren. Bent u van plan een

Binnenkort start de Academy of Vocal Arts

De lessen zijn gestart in maart en vinden

de Scheveningse boulevard te wandelen

bij de Waterreus was het gezellig en warm

muziekinstrument aan te schaffen? Wilt u

met twee klassen op een nieuwe locatie in

elke donderdagmiddag plaats in de

en daar gezellig met elkaar te lunchen.

en hebben we met een klein groepje van een

nog even snuffelen tussen antiquarische

Duinoord. In de Heldring Business School

Heldring Business School.

Na 30 dagen mooi weer was de verwachting

lekkere lunch genoten.

muziekstukken? Sla dan nu uw slag, want

op de hoek van de Morsestraat bij de

vrijwel de gehele voorraad is in de oprui-

Groot Hertoginnebrug geven ze zangles

ming. Wilt u antwoord op een muziekvraag

aan kinderen tussen 6 en 9 jaar.

die al maanden door uw hoofd speelt? Test

Donderdag 12 mei: bezoek

De Duinoordse Vrouwenclub (DVC)

De redactie

Go-Green Pop-Up Markt Duinoord

dan - nu het nog kan - de enorme parate

De Academy of Vocal Arts is een zang-

muziekkennis van de medewerkers en

school in Den Haag voor kinderen vanaf

Op 21 mei organiseert Duurzaam

Verder:

bezoek de winkel in de Valeriusstraat. Het

3,5 jaar. Samen met andere kinderen

Duinoord weer een groene markt in



kan nog tot 1 mei. Check veiligheidshalve

zingen de leerlingen veel verschillende

de Reinkenstraat. Hier zullen allerlei

tevoren de openingstijden op de website:

muziekstukken, die ze ook gaan uitvoeren

leuke groene initiatieven, producten en

www.albersenmuziek.nl

tijdens het zomer- of kerstconcert.

diensten tentoongesteld worden om je

mogelijk gemaakt door Vrienden van

Daarnaast leren ze noten lezen zodat ze

huis, tuin en buurt te vergroenen. Zo

Duinoord & Rechtstreex

zelf liederen van blad kunnen zingen,

kun je als buurtbewoner zelf beleven

maken ze kennis met muziektheorie en

hoe een groen dak eruitziet, welke soort

podiumpresentatie en wordt er veel

regentonnen er allemaal zijn en wat

aandacht besteed aan stemvorming voor

een wormenhotel eigenlijk is. Ook zijn

Huishoudwinkel, Little Green Shop,

een ontspannen en gezond stemgebruik.

er experts aanwezig die tips kunnen

Haags Zaad door Haagse Honing,

Zo doen de kinderen met veel plezier

geven over het vogel- en bijvriendelijk

Save the Soil en nog veel meer

zang- en podiumervaring op. Ondertussen

maken van je tuin en buurt en hoe je de

houden ze er hechte vriendschappen aan

perfecte moestuin opzet.

De redactie

Albersen Muziek B.V.
Bladmuziek, muziekinstrumenten
en antiquariaat
Valeriusstraat 12

De aftrap van Operatie Steenbreek
in Duinoord





Leuke activiteiten voor de kids,

Regenton-actie: koop een regenton
en krijg er gratis plantjes bij



En nog veel meer inspiratie zoals de

Werkgroep Duurzaam Duinoord

over, soms zelfs voor het leven!

2517 HR Den Haag
T: 070 - 345 60 00

Voor meer informatie, tijden en aanmelden voor proeflessen: www.acva.nl

De markt vindt plaats op 21 mei van 11:00-16:00 uur in het deel van de Reinkenstraat tussen Boulangerie Michel en het Sweelinckplein. Tot 21 mei!
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The expat pages

De medewerkers
van de bibliotheek
nodigen u uit

Samen tegen eenzaamheid
In onze wijk woont een mooie mix van oude en jonge mensen.
De redactie kreeg recent een boekje onder ogen dat voor beide
groepen interessant kan zijn en wij willen u de informatie
hierover niet onthouden.

Green Roofs in Duinoord

has subsidies for people wanting a green roof

Robbert d’Hondt
Update on Duinoord
subsidy project

Our cover photo shows what Duinoord now

but you have to have a big roof so Duurzaam

You may havemakelaar
voted taxateur
for one of the initia-

looks like from above. The area is getting

Duinoord, together with Green2Live, has

tives in the government
scheme to improve
ingenieur

Op vier ochtenden in de week zijn er vrijwil-

greener through the lovely trees that are

started a communal programme to encou-

our neighbourhood that was done in

ligers van de Werkgroep Bibliotheek aanwezig

being planted and through the introduction of

rage people with smaller roofs to get together

2019. In total 21 entrepreneurs came up

in het Trefcentrum aan het Sweelinckplein

green roofs. Duurzaam Duinoord (translation:

so they qualify for the subsidy. 50 residents

with suggestions for how Duinoord could

42 bij de Reinkenstraat om u te ontvangen.

In het kader van een tweedejaars project

Sustainable Duinoord) has started a Small

have already signed up. If you would like to

be freshened up a bit and the winners

De koffie staat klaar en er ontstaan tussen

hebben vier studenten een werkboekje

Green Roofs Action to increase the number

sign up too, visit: www.duurzaamduinoord.

would share the € 30,000 subsidy to spend

vrijwilligers en bezoekers onderling leuke

voor ouderen gemaakt ter bestrij-

of green roofs in the area. The first round was

nl for more information before 5th October.

on their idea. 1,460 Duinoord residents

contacten. Daarmee is de bibliotheek een

ding van eenzaamheid. De studenten,

voted and the winning ideas were: 160

mooie plek voor ontmoetingen tussen

Terrence Creton, Gert-Jan van Duijn,

extra parking spaces for bikes, the Honey

buurtgenoten.

Youssef Er-Rabt en Ties Millenaar,

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
You will then receive an offer from Green2Live
successfully completed in July and you are
ons unieke netwerk en brede
and can choose between a do-it-yourself or a
welcome to register before 5th October for
aanbod zorgen wij ervoor dat jij
ready-to-go package. You will also have the
the next round. So what does a green roof do?
krijgt waar je echt blij van wordt!
chance of winning a rain barrel for collecting
The green roof is put onto your existing roof –
www.estata.nl
rain water to water your other plants. There is
first a couple of layers to protect the roof and
to collect water to feed the plants. Then on top

a meeting about the Action in the Satisfaction

Café on the Reinkenstraat on Wednesday
of that Sedum is added.
strong
 070This
350is70a 50
 plant
info@estata.nl

NVM register

& bouwkundig

Highway, Bij-Blij & Duurzaam Duinoord,

studeren Commerciële Economie aan

and pop-up pavement cafés along the

In onze buurtbibliotheek is een uitstekende

de Hogeschool Leiden. Aan het begin

Reinkenstraat. Here’s how these schemes

collectie boeken van een goed niveau te

van het tweede studiejaar krijgen zij de

are developing:

vinden. Het lenen van de boeken is gratis.

opdracht om een eigen product op de

Margot Koesen
NVM register
160 bike
makelaar taxateur

racks - Jochem Sprengen looked

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt het

markt te brengen om zo kennis te maken

that needs very little maintenance. The green

22nd September from 20.00 – 22.00. There

into where they could be placed but there

lidmaatschap € 5,- per jaar. De catalogus is via

met alle facetten van het opstarten van

roof ensures less water gets into the sewerage,

you can meet other neighbours who are

is a shortage of space in the neighbourhood

de website van het Bewonersoverleg

een eigen bedrijf. Als voorwaarde aan

the upper rooms of your house will be as much

also interested in making Duinoord greener,

and people didn’t want to forfeit a car

www.duinoord-denhaag.nl in te zien. De

het te ontwikkelen product stelt de

as five degrees cooler, and less heat will be

as well as the organisers from Duurzaam

parking space for bikes. The Sweelinckplein

boeken kunnen ook digitaal worden gereser-

Hogeschool dat het maatschappelijk

seemed to be the only option but there is
TAXATIES
D so
no demand for| bike parking in that area

veerd. De uitleentermijn is vier weken. Boeken

verantwoord en duurzaam moet zijn.

this idea is on hold for now.

door het versturen van een e-mail aan

Al brainstormend komen de vier op

Er staan spelletjes in, de uitleg van ieder

bibliotheek@duinoord-denhaag.nl.

het idee om een werkboekje te ontwik-

spel, gedichten en gezegden en achterin is

kelen speciaal voor ouderen; een actueel

een gedeelte met antwoorden te vinden.

Als lid van de bibliotheek ontvangt u op

onderwerp want deze groep groeit. Ze

De bedoeling is om samen met anderen

gezette tijden een nieuwsbrief en regelmatig

leggen contact met bewoners in verzor-

uit het boekje te werken. Dit kan met een

ook informatie over culturele activiteiten die

gingshuizen en met oma’s en opa’s om

leeftijdgenoot of verzorgende en ook met

in de bibliotheek georganiseerd worden.

erachter te komen waar precies behoefte

een vriend(in) of de (klein)kinderen.

aan is. Al snel blijkt dat ouderen in

Met de boekjes wordt een middel aange-

tehuizen zich regelmatig vervelen of

reikt om eenzaamheid en verveling

eenzaam voelen. Na gesprekken met een

tegen te gaan. En tegelijkertijd kunnen

paar zorgmedewerkers, die laten zien

oudere mensen op een leuke manier hun

Duinoord and Green2Live. You don’t need
released back into the atmosphere, reducing
AANKOOP
|
VERKOOP
|
AANHUUR
| forVERHUUR
to register
this meeting –|justBEHEER
turn up and |
CO2 levels and adding to Duinoord’s biodiversity. The Municipality of The Hague currently

you will be welcome.

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.

kunnen worden verlengd of gereserveerd

De redactie

Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Anne Dak - Koningin Emmakade

welke materialen zij tot hun beschik-

hersenen trainen en actief houden, wat

•

Fonkelnieuwe locatie en een unieke samenwerking

•

Gelegen in een karakteristiek pand

king hebben en die aangeven wat de

bijdraagt aan het vertragen van dementie.

met Nutsschool M.M. Boldingh

•

We werken samen met de Galvani-, de Annie MG

studenten kunnen doen, gaan ze aan de

•
•

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
•
•

•

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

Openingstijden bibliotheek: maandag,
woensdag en vrijdag: 9:30 – 12:30 uur.
Zaterdag: 10:00 – 12:00 uur
Dinsdag en donderdag gesloten.

Nieuwsgierig?

Er is veel belangstelling voor de boekjes en

tot dan toe nog niet op de markt is.

de eerste vijftig exemplaren vlogen weg.
Met name in verzorgingshuizen slaat het

maaltijden

We bieden een uitgebreid activiteitenprogramma

slag met het maken van een boekje dat

Met de ouderen en zorgmedewerkers

goed aan. Sympathiek is dat er van ieder

stellen ze een lijst met ideeën op. Het

verkocht boekje vijftig cent gedoneerd

eindresultaat is een werkboekje van 36

wordt aan de Cliniclowns, die mensen met

pagina’s dat met name bedoeld is voor

dementie bezoeken om gevoelens van

mensen van 75 jaar en ouder die in

eenzaamheid weg te nemen.

verzorgingshuizen wonen, maar dat ook
in een thuissituatie gebruikt kan worden.

Sandra van Dijk

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

www.ouderenhulpnederland.nl
Samen oud worden, € 11,45 inclusief donatie van € 0,50 aan de Cliniclowns
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Plant een boompje in jouw 'tegel' tuin

Open Ateliers Duinoord en omgeving
zaterdag en zondag 18 en 19 juni 2022

Laten we wat doen aan ons 'natuurlijk kapitaal', want ook dat verrijkt ons leven.
Dat kan met het planten van een boompje in jouw achtertuin.

Bent u geïnteresseerd in kunst en wilt u graag in een ongedwongen sfeer in contact
komen met kunstenaars? Kom dan naar de Open Ateliers Duinoord en omgeving!

De zomers worden warmer, maar een

In het weekend van 18 en 19 juni bent u op

Vanaf 1 juni is de overzichtstentoonstelling

boompje in de tuin zorgt voor verkoeling. En

zaterdag en zondag van harte welkom tussen

bij Artgallery/Makelaardij Koenders al te

verkoeling kunnen we de komende warme

12:00 en 18:00 uur. U herkent de locaties in

bezoeken. Van elke kunstenaar die deelneemt

zomers wel gebruiken. Boom- en groen-

de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier en

aan de Open ateliers Duinoord 2022 wordt

loze achtertuinen dreigen hitte-eilandjes te

Regentessekwartier aan een raambord met

een werk tentoongesteld. Vanaf die datum

worden, of zijn dat al. Met een boompje en

het logo van Open Ateliers Duinoord e.o.

is daar ook de uitgebreide brochure verkrijg-

misschien wat groen wordt iedere te royaal

baar. Koenders ligt centraal in de route op de

betegelde tuin er mooier op. Maar tegelijker-

Dit jaar kunt u op 27 locaties werk zien van

hoek Reinkenstraat / 2e Schuytstraat. Tijdens

tijd doe je meer. Bomen zorgen niet alleen

34 kunstenaars in veel verschillende disci-

het Open Atelier weekend is de gallery beide

voor schaduw, ze vangen regen op, houden

plines. En u kunt natuurlijk een kunstwerk

dagen geopend van 12:00 tot 18:00 uur.

stof vast, zorgen dat regenwater beter in de

rechtstreeks van de kunstenaar kopen. Bij veel

bodem kan weglopen en ze zijn een fijne

kunstenaars kunt u ook een kijkje nemen in

In de volgende editie van ‘t Lopend Vuurtje zal

verblijfplaats voor verschillende dieren. En

hun atelier. In de brochure hebben we voor de

een plattegrond met alle te bezoeken locaties

voor wie van vogels houdt: wie weet komt

kunstenaars met atelier aan huis een sterretje *

worden afgebeeld, waarmee u thuis uw route

een merel op een lauwe zomeravond in jouw

bij hun naam geplaatst.

van tevoren kunt plannen.

boom zijn lied zingen. Kortom, het wordt
prettiger verblijven in jouw eigen achtertuin.
De redactie

www.struineninhaagsetuinen.nl

Bovendien wordt Duinoord met meer bomen

Duinoord geven we onder meer informatie

planten. Makkelijker kan het niet. De boompjes

wat minder een hitte-eiland.

over de actie 'Bomen voor Den Haag' van de

kunnen ook worden aangevraagd voor een

stichting Duurzaam Den Haag, die dit jaar

gemeenschappelijke buitenruimte van een VvE.

www.openateliersduinoord.nl en www.facebook.com/openateliersduinoord

Struinen in Haagse Tuinen 2022
Eens in de twee jaar openen Haagse tuinbezitters hun (tuin)deuren en dit jaar is het weer zover. U kunt in
het weekend van 11 en 12 juni tuinen bezoeken die normaal gesloten zijn voor het publiek. De tuinen liggen
verspreid door heel Den Haag, van Wateringse Veld tot Kijkduin en van Scheveningen tot het Bezuidenhout.

Komende 21 mei wordt er weer een groene

voor de tweede keer gratis bomen verstrekt.

markt georganiseerd in de Reinkenstraat.

Wij bieden hulp aan bij de keuze van een

Bij het stalletje van de werkgroep Groen

geschikt boompje, de aanvraag en het

Werkgroep Groen Duinoord
Veronica Hekking

Nadere informatie over deze actie volgt op de website van het Bewonersoverleg Duinoord. Voor vragen kunt u mailen naar: mail@vhekking.nl

Voorjaarsstorm

Ook in Duinoord zijn er tuinen te bezoeken.

De uitgestrekte tuinen van het Vredespaleis,

rondleidingen van 50 minuten. Er zijn strenge

Ook in Duinoord sloeg de storm flink toe. In

Naast het parkje Sunny Court aan de Laan van

naar een oorspronkelijk ontwerp uit 1913, zijn

veiligheidsmaatregelen, een legitimatiebewijs is

achtertuinen van de Groot Hertoginnelaan

Meerdervoort 189b dat altijd open is, zijn er

zelden te bezichtigen. Maar in het Struinen-

nodig. Boekjes met adressen en een beschrij-

woeien een paar prachtige coniferen

twee tuinen waar je anders niet zomaar binnen

in-Haagse-Tuinen-weekend kan het. Het park

ving van de deelnemende tuinen zijn vanaf

om. Er was een hijskraan nodig om die

kunt kijken, in de 2e Sweelinckstraat en op de

van het Vredespaleis telt zes hectare en bestaat

24 mei te koop bij onder meer Studio 31,

over de huizen van de Hollanderstraat

Groot Hertoginnelaan. Ook iets buiten de wijk

voor een groot deel uit siertuinen. Daarnaast

Reinkenstraat 31. Een boekje kost € 5,- en

heen te tillen. Van het openbaar groen

zijn er interessante tuinen, bijvoorbeeld bij de

vormt een stukje bos de overgang tussen het

geldt als toegangsbewijs voor één persoon.

moest een Italiaanse populier in het

sluiskom en het gemaal aan de Houtrustweg of

bosgedeelte aan de noordkant en de stad

aan de andere kant bij het Vredespaleis.

aan de zuidkant. Het bezoek vindt plaats in

Stadhoudersplantsoen het ontgelden.
De redactie

Jammer, want toen een paar jaar geleden
alle Canadese populieren daar in één
keer werden gekapt, hebben de omwonenden dat exemplaar nog kunnen redden.
Overigens is de kaalslag van toen mede de
oorzaak van het omwaaien, want de destijds
gekapte bomen zouden natuurlijk nog wat
bescherming hebben geboden.

Sluiskom aan Houtrustweg

Houtrustweg 45

Tuin bij Vredespaleis

en werd versleept naar Rotterdam om

Daar zal een enorm stormgeweld, gepaard

Overigens zijn stormen niet nieuw. Deze

daar te worden gesloopt. Voor de kust van

met een vloedgolf, voor nodig zijn geweest.

foto van een Duits oorlogsschip is gemaakt

Scheveningen werd het overvallen door

door mijn grootvader, in 1919. Het schip was

noodweer, brak het van de sleepboot los en

krijgsbuit gemaakt in de Eerste Wereldoorlog

kwam op het zogeheten stille strand terecht.

Werkgroep Groen Duinoord
Jaap van Loenen
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Het Lekkerste van Duinoord
Godenspijs in de Banstraat
In 1737 heeft de Zweedse arts en plantkundige Carl Linnaeus aan de cacaoboom de naam
Theobroma Cacao gegeven, wat in het Grieks Godenspijs betekent. Echter, de Maya´s begonnen al
drieduizend jaar geleden met het cultiveren van de cacaoboom en noemden het de Ku-Ku. Ku betekent
heilig en Ku-Ku dus opperheilig. Cacao heeft altijd al tot de verbeelding gesproken en diende ooit als
betaalmiddel en werd daarnaast gebruikt om te eten en te drinken. Behalve dat het een mooi en zeer
smakelijk product is, worden er ook allerlei heilzame werkingen aan toegeschreven.
van het hele productieproces door de

de Eindhovense Design Academie, gevolgd

chocolademaker. Deze cacao komt van kleine

en is een echte conceptdenker. Geen wonder

boeren, die een zeer goede kwaliteit leveren.

dat Dora, Jantien en Joyce kijken wat ze

De cacaosoort wordt niet vermengd met

gezamenlijk als totale smaakbeleving kunnen

andere soorten en heeft een uitgesproken

aanbieden op het gebied van cacao en

smaak. Ook is de chocolade minder zoet

chocolade. Chocolade laat zich namelijk ook

omdat maar weinig suiker wordt toegevoegd.

uitstekend combineren met wijn of kazen

De smaak is ook daarom zo puur en intens.

bijvoorbeeld. Behalve proeverijen worden
ook workshops overwogen.

Belangstelling en passie voor deze bijzondere chocolade hebben Jantien en Joyce

Voor de dames staat in ieder geval voorop

ook. Sterker nog, zij willen alles weten over

dat de chocolade duurzaam, eerlijk en sociaal

hoe je de beste en mooiste producten kunt

verantwoord moet zijn met respect voor

maken van top chocolade. Eerst starten

mens en milieu. Er wordt ook met succes

Chocoladeproeverij

ze getweeën met een cursus bij Jeroen

geëxperimenteerd met vegan varianten.

Onlangs kwamen Dora Dansik - Urai van

Goossens, een bekende naam in de wereld

Kortom, twee mooie contacten in de

galerie Adoráble in de Banstraat en haar

van de internationale patisserie. Sommigen

Banstraat voor proeverijen, workshops en

buurvrouw Jantien Eenhoorn, onder het

zullen hem nog kennen als de man van de

geschenken met deze Godenspijs.

genot van een door Jantien en Joyce Boetje

huwelijkstaart van koning Willem-Alexander

zelfgemaakte bonbon, te spreken over hun

en koningin Máxima. Ze hadden geluk, want

liefde voor chocolade. Dora runt al zeven jaar

door de coronamaatregelen van destijds

haar galerie en heeft veel ervaring met de

kon Goossens maar twee leerlingen tegelijk

organisatie van grotere ontvangsten. Sinds

ontvangen. Privéles dus! Het programma

kort zijn daar events voor het proeven van

werd gepersonaliseerd en was daardoor best

bijzondere chocolade bijgekomen. Er worden

intimiderend, imponerend en uiterst enthou-

verschillende chocolades van topkwaliteit

siasmerend. Omdat je nooit klaar bent met

geproefd. De zintuigen worden intens

leren als het om chocolade gaat, volgden

geprikkeld, er wordt heel bewust geroken

Jantien en Joyce ook een cursus bij Bram

en geproefd. Het is opvallend hoe lang de

Hullebroeck in Antwerpen. Hullebroeck is bij

smaak van duurzame en eerste klas choco-

onze zuiderburen bekend van zijn opleiding

lade in je mond blijft hangen. Tussendoor

voor chocolatiers in België (‘De Kunst van

vertelt Dora allerlei over de boeiende

Chocolade’).

Michael Toorop

vlnr: Dora Urai, Jantien Eenhoorn, en Joyce Boetje

Inmiddels maken Jantien en Joyce de meest

gastronomische lekkernij. De proeverij wordt

oogstrelende en smaakvolle bonbons

feestelijk afgesloten met Prosecco.

onder de naam Dantier. Handgemaakte en
tongstrelende juweeltjes met verrukkelijke en

Puur en intens

duurzame vullingen die we, tot mijn aange-

Tijdens het gesprek komt de term ´Bean to

name verrassing, tijdens dit interview volop

Bar´ voorbij. Dit betekent letterlijk van boon

kunnen proeven. Dora heeft een cursus

tot reep en slaat op het in de hand houden

Fooddesign bij Marije Vogelzang, docent op

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
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Wijkbewoners Duinoord:
Hartelijk dank!

geschiedenis van cacao en chocolade en over
de achtergronden van de makers van deze

Goed geïnformeerd en
gedegen voorbereid.

Meer informatie vindt u op:
www.dantier.nl en
www.adorable.nl/chocolate-tasting

Het weekend van 25 t/m 27 maart stonden de deuren van de
Noorderkerk in de Schuytstraat wagenwijd open voor de ontvangst
van kleding, schoeisel en toiletartikelen voor de vluchtelingen. Bij
binnenkomst werden de bewoners ook getrakteerd op orgelspel
en koffie/thee. Na het weekend zijn alle bananendozen gevuld
met kleding en dergelijke. Er zijn 196 bananendozen verstuurd
naar de vluchtelingen! Ter ondersteuning van de transportkosten
is er ook € 1425,65 gedoneerd. De actie was een enorm succes.
Nogmaals: Hartelijk dank!

Noorderkerk | Schuytstraat 11 | Den Haag
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Duinoord in de Nederlandse
lectuur en literatuur

“Onthutst staarde hij naar de gevels van

Buurtgenoot Ton van Dijk is Neerlandicus en wordt op de middelbare school al gegrepen door
literatuur. Hij wordt docent Nederlands op meerdere Haagse middelbare scholen. Als hobby brengt
hij boeken en geschriften over Haagse wijken in kaart. Voor Duinoord maakte hij onderstaande selectie.

(foto Dienst voor de Stadsontwikkeling)

de huizen aan de Koningin Emmakade,

van de ‘anekdotes’ voor. In het verhaal

aan de overkant van het water. Dat hij

l’Espérance bevindt de hoofdpersoon zich in

dáár niet eerder aan had gedacht. En dat,

het gezelschap van de dichters Nijhoff, Van

terwijl het in dat artikel in 'De Nieuwe

Eijck en…Jan Greshoff… “…hij zat op hete

Hofstad' nog wel vermeld had gestaan: dat

kolen om zijn ijdel woordje te plaatsen, maar

F.B. Hotz

ter verklaring van die verwaaide schreeuw.

sommige van deze gevels langs de Koningin

tot mijn groote voldoening lukte het niet.”

In 1975 debuteerde Hotz met verhalen in

Onvervangbaar te zijn, dat kwam verder in

Emmakade, juist hier tussen Sweelinckplein

‘Maatstaf’ en ‘De Gids’. Voor zijn eerste boek,

de wereld nergens voor. Opgestuwd zwart

en Groot Hertoginnelaan, één verdieping

Paul van Vliet

de verhalenbundel Dood weermiddel (1976),

water sliste aan de brug van de Conradkade

hoger waren dan de daarachter liggende

Paul van Vliet was leerling van Gymnasium

ontving hij in 1978 de Bordewijkprijs. Proefspel

waar het stormde: een perfecte open

Sorghvliet, toen het nog op de oorspronke-

is zijn derde boek en derde verhalenbundel.

zeebries. Die wind met regen voorzag hem

2016 (Foto Harry van Reeken)
                                                              

huizen. Maar achter die geveltoppen waren
geen kamers. Ook geen zolders. En zoals

lijke plek stond, aan de Sweelinckstraat. In

van jukbeenpijn, en z'n keel stak. Het hoorde

Dat is voor haar een teken om weer contact

Aremberg nu zelf constateerde, keek men

Mijn oude school zingt hij over die tijd:

Proefspel: Borg (eigenlijk Borgesius), woon-

er allemaal bij. Het was het vak. Z'n door-

te zoeken met haar moeder. Uiteindelijk kan

dwars door de vensteropeningen heen, zo

achtig in Den Haag, is min of meer blijven

weekte broekspijpen plakten op z'n knieën en

Sophie daardoor zichzelf accepteren. “Ik hoop

maar de grauwe winterhemel in! Resultaat

“Ik denk er dikwijls aan en ik droom er

hangen in de jaren twintig. Hij maakt in

ook dat was zoals het zijn moest.”

dat mijn verhaal je bewust maakt van de veer-

van een crisis, die de bouwers van deze

soms nog van, mijn ouwe school aan de

kracht die ieder mens heeft op de momenten

huizen had overvallen vóór ze gereed

Groot Hertoginnelaan. Ik zie mezelf weer

1954, bijna 30 jaar oud, deel uit van een

Gymnasium Haganum

Koningin Emmakade-Groot Hertoginnelaan

gezelschap jazzmusici dat zich verhuurt voor

Sophie Zeestraten

dat het leven je uitdaagt. Uiteraard is niet

waren. Het geld was op geweest om ze af

lopen door de Javastraat, de Laan van

feesten en partijen. Ze spelen niet altijd Borgs

Met iets wat zeker niet ‘was zoals het zijn

ieders moeder weggegaan toen hij of zij vijf

te maken ... Deze loze geveltoppen, recht

Meerdervoort en rechtsaf waar dat stop-

favoriete muziek, de 'jazz oude stijl' van Bix

moest’ worden we geconfronteerd in

jaar oud was, maar we hebben wél allemaal

tegenover de woning van mevrouw Van

licht staat. Daar staan nu twee gebouwen

Beiderbecke, maar hij houdt de moed erin

Moederziel van Sophie Zeestraten (2020). Vijf

een verhaal. Dit is het mijne.”

Binnenhuizen, vormden daardoor een ideale

van een oliemaatschappij. Ik zal er niet om

verschansing van waarachter precies de

rouwen want ik hoor d'r niet meer bij…”

voor het geld (dat hij veelal opmaakt in de

jaar is Sophie als haar moeder van de ene op

Jan Siebelink

kroeg) en voor de vrijheid die het spelen hem

de andere dag haar gezin verlaat en nooit meer

Pim Hofdorp

stenenregen kon zijn ontketend, waarvan

Het Haganum speelt onder het pseudoniem

biedt. Hoewel hij het niet breed heeft, kan hij

terugkomt. Sophie vraagt zich voortdurend af

Sambals voor Sweelinck is het vierde deel

mevrouw Van Binnenhuizen het slachtoffer

‘Descartes’ een prominente rol in Jan

zo ongeveer doen en laten wat hij wil.

waarom hun moeder hen verliet. Ondertussen

van de ‘Haagse Mysterie Reeks’ van

was geworden.”

gaan haar schooltijd en studie probleemloos

Pim Hofdorp. Commissaris Aremberg

is Marc Cordesius, een jonge leraar Frans

“De Laan van Meerdervoort was langer dan

voorbij. Ze krijgt een baan en gezin, maar toch

is de centrale figuur. In deze misdaad-

Jan Greshoff

aan het gymnasium. Vanwege zijn inne-

ooit: de harde zuidwestenwind had hij schuin

blijft er iets knagen, uiteindelijk stort ze in.

roman-zonder-moord wordt het Indische

Greshoff behoorde tot de 'Generatie 1910',

mende verschijning krijgt Marc direct het

voor. Z'n instrument ving af en toe een

Haagse leven in het Statenkwartier en

samen met o.a. P.N. van Eyck en J.C. Bloem.

vertrouwen van de rector en na verloop van

hatelijke ruk en driemaal moest Borg stoppen

“Op 12 november 2014 parkeerde ik de auto

Duinoord herkenbaar beschreven. Ook

In de eerste plaats is Jan Greshoff in literair

tijd verwerft hij een eigen lokaal, een haast

om, met één voet op de trottoirband, z'n bril

voor de deur van ons huis in Den Haag. Ik

de goena-goena (stille kracht) speelt een

opzicht als dichter belangrijk. Maar ook

paradijselijke enclave - maar voor hoe lang?

van de fijne regen schoon te poetsen met

kwam net terug van drie opleidingsdagen. Als

belangrijke rol…

als criticus en journalist had hij een grote

een steeds nattere zakdoek. Drank, kostelijke

verstijfd bleef ik achter het stuur zitten. Ik keek

invloed op de Nederlandse literatuur, door

De titel verwijst naar Marcs huis aan de

lichamelijke vermoeidheid - als voldoening

naar onze groene voordeur. Ik wilde niet naar

werk van jonge schrijvers te plaatsen en

Suezkade en naar wie er niet meer is: Marcs

vertaald - en hete schouderpijn maakten

binnen. Achter die voordeur begon straks het

mensen aan te sporen om te schrijven.

moeder. Marc is overdag op het Descartes

hem overigens lyrisch. 'Aaah!' riep hij in de

hele circus weer van wat ik allemaal móést. Ik

Onder het pseudoniem Otto P. Reys publi-

en 's nachts dwaalt hij door Den Haag.

uitgestorven langste straat van Europa. En hij

was dol op mijn man en mijn kinderen, maar ik

ceerde hij in 1925 Dichters in het koffyhuis,

prevelde er nog achteraan: 'Ik ben muzikant,'

kon het niet meer. Ik was zo moe. Zo verschrik-

waarvoor hij onder zijn eigen naam een

kelijk moe ... Ik keek naar ons mooie huis waar

voorwoord schreef.

we in december 2007 waren gaan wonen.

                                                                                                  

Siebelinks Suezkade (2008). Hoofdpersoon

“Van welke zijde je het Descartes ook nadert
- Kijkduin, Javastraat of Vredespaleis -, eerst
zie je spitse torens van ongelijke hoogte met
rood geblokte schijnluiken. Van dichterbij

Ook komt hij onder zijn eigen naam in een

Conradkade bij de brug Laan van Meerdervoort
1961 (foto H. Pril)

Het was smal, hoog en oud. We hadden het
eerst van boven tot onder verbouwd, het

Michael Toorop

Gymnasium Sorghvliet Sweelinckstraat

’Espérance

valt de rijk bewerkte, massieve poort op die

resultaat was prachtig. Net voor kerst waren

toegang geeft tot de besloten binnenplaats.

we verhuisd. De verkopende makelaar bleek

Bovenstaande bijdrage is de samen-

In een nis, diep weggedoken, ten voeten

een oude vriendin van mijn ouders te zijn,

vatting van een uitgebreid artikel van

uit, de gestalte van de denker Descartes.

vanuit de periode dat we nog met z'n allen op

Ton van Rijn. Het volledige artikel van

Bijna een eeuw oud, met het helrood van

de Groot Hertoginnelaan - hier om de hoek

de hand van Ton van Rijn is te lezen op

zijn hoge, strakke muren, het krijtwit van de

- hadden gewoond. Bij de eerste bezichti-

de website van het Bewonersoverleg:

bijgebouwen en het groen van gazons en

ging had ik me er meteen thuis gevoeld. Het

www.duinoord-denhaag.nl

bomen, is het eerder een achttiende-eeuws

ademde de warme sfeer van het huis van

lustslot dan een middelbare school.“

mijn grootmoeder.”
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Gluren bij de Buren
Lekkernassûh

“Meer dan alleen thuiskomen”

Op woensdag staan de deuren wijd open aan de Witte de Withstraat 127, bij de oorspronkelijk als
gymzaal ingerichte ruimte uit 1890. Binnen staat het vol met kratten verse groente op lange tafels.
Op de achterwand hangt nog het basketbalnet, als stil relict. Rebekka van Roemburg, bestuurslid
van Lekkernassûh, geeft ’t Lopend Vuurtje een “glurend inkijkje bij de buren” van Duinoord.
Het is 2014. Al een poosje vraagt Liselotte

Op zaterdagochtend heeft Lekkernassûh in

Bredius zich af waarom biologisch koken zo

de Gymzaal van 10:00 tot 13:00 uur een

duur is. Zij gaat op onderzoek uit, verdiept

verpakkingsvrije winkel. U neemt uw eigen

zich in prijzen en legt contact met telers en

potjes, zakjes en tasjes mee en alles wordt

tuinders uit de regio. De eerste keren gaat

voor u afgewogen.

zij nog zelf eropuit om spullen in te kopen

Carolijn Westenburg

Ronald Maarschalkerweerd

Dimitri Papaioanou

Antonella Comelli

en op te halen bij de boeren, maar al gauw

Gedurende de corona pandemie heeft

breidt het aantal belangstellenden zich

de markt zich aangepast. Er is uitgebreid

uit. Liselottes initiatief groeit uit tot een

met afhaalplekken in de stad, maar er

professioneel draaiende organisatie met

is ook beperkt. Zo is de mogelijkheid

momenteel een omzet tussen de vijfhon-

komen te vervallen om met elkaar een

derd en zeshonderd pakketten per week.

maaltijd te nuttigen voor slechts € 5,-

Het geheel wordt gerund door een kleine

of € 6,-. Lekkernassûh staat niet alleen

zestig vrijwilligers.

voor duurzaam eten, maar net zo zeer
voor een bloeiende, inclusieve gemeen-

Wat is er te koop en hoe werkt het?

schap: voedsel verbindt. Daarom start de

Een pakket van € 12,50 bevat zeven

aanschuiftafel hopelijk binnenkort weer op.

soorten groenten, altijd seizoensgebonden

Verheugend nieuws is dat de Gymzaal na

producten. Zo is biologisch koken betaal-

jaren onderhandelen met de gemeente op

baar met als bijkomend voordeel dat soms

29 maart 2022 in eigendom is gekomen

kennis gemaakt wordt met ‘vergeten

van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag.

groenten’. Deelnemers krijgen op vrijdag
een mail, zij doen hun bestelling uiterlijk tot

Meedoen en Timebank vergoeding

zondagavond, ontvangen vervolgens op

Bent u enthousiast geworden en wilt u

dinsdag een mail dat hun bestelling klaar

een bijdrage leveren aan de transitie naar

staat en halen die op woensdag op. Maar

een sociaal, economisch en ecologisch

er is veel meer te koop in de Gymzaal. Er

voedselsysteem dat goed en eerlijk is voor

zijn eieren, diverse kazen, ook buitenlandse,

mens en aarde, kijk dan op de website van

er zijn veel mogelijkheden om u in te

er zijn meerdere soorten brood, spelt en

Lekkernassûh en maak uw deelnemers-

zetten bij het inruimen of opruimen van

muesli, quiches, gebak, honing en kruiden.

profiel aan. Of meldt u aan als vrijwilliger;

de markt, als kassier of als communicatiemedewerker. Er is een sympathieke
vergoedingswijze gevonden, het zogenaamde Timebank. Met deze Timebankuren kunt u zowel producten kopen bij
Lekkernassûh als diensten inhuren of
aankopen doen bij andere Timebankers.

Bezoek ook onze prachtige nieuwe website!

Kitty Bos

residencemakelaars.com

www.lekkernassuh.org

Banstraat 1
Residence - advertentie - v2.indd 1

•

2517 GH Den Haag

•

070 24 00 213

•

residencemakelaars.com
20/01/2022 13:02

www.timebank.cc
www.stichtinglokaalvoedseldenhaag.nl
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Da Costaschool herdenkt
het Haagse Achterhuis

De bronzen plaquette boven de portiekdeur
van nummer 19 toont fragmenten van de
verscheurde boodschappenlijst van Adriana
Groen met daarop delen van namen van
onderduikers en door hen bestelde producten.

Iedereen kent de geschiedenis van het Amsterdamse Achterhuis. Veel minder bekend is wat er zich
heeft afgespeeld in een appartement in ons eigen Duinoord, op nummer 19 in de Reinkenstraat.
Na twee jaar afwezigheid wegens Corona zet de Da Costaschool uit de Hollanderstraat haar
mooie en waardevolle traditie voort, ter nagedachtenis aan dit Haagse Achterhuis.

De verscheurde lijstjes symboliseren de
verscheurde levens van de bewoners van
nummer 19 die zijn weggevoerd en in de
gaskamers zonder genade zijn vermoord.

Op 25 maart 2022 komt Annerie

Joodse medeburgers onderdak biedt

Gedichten en zang

Boekhout, docent van groep acht van

in haar tweekamer appartement op

Marc, Olivia en Morris lezen de namen voor

Dagblad Trouw schreef ooit een bijdrage

de Da Costaschool, met haar leerlingen

Reinkenstraat 19. Annerie vertelt ook

van de vierentwintig omgekomen onderdui-

over Reinkenstraat 19, die te vinden is

naar de Reinkenstraat om bij de plaquette

over Adriana Groen, de hulp die bood-

kers, van wie de jongste, Rebecca (Riekje)

bij Google onder “Nummer 19 blijkt een

op huisnummer 19 te herdenken dat in

schappen doet voor deze vierentwintig

Salzedo, slechts vijf maanden oud

dapper flatje/Trouw”

de nacht van 22 op 23 maart 1943 de

mensen. Noodzakelijkerwijs, om niet op

was en de oudste, Jacob Verliebter 85 jaar.

Sicherheitsdienst hier een inval deed om

te vallen, doet zij dat verspreid over heel

een groep van vierentwintig onderge-

Den Haag. Als dit achttienjarige meisje

Bijzonder ontroerend is het moment waarop

doken Joodse Nederlanders mee te nemen.

op 23 maart met haar boodschappen in

de kinderen gezamenlijk in canon “Sjalom

Vijf dagen later werden deze Joodse

de Reinkenstraat aankomt, ziet zij hoe de

Chaverim” zingen, intiem begeleid door

Nederlanders vanuit het doorgangskamp

voordeur van Reinkenstraat 19 is dichtge-

medeleerling Josephine Zonneveld met haar

Westerbork in goederenwagons afgevoerd

plakt met hakenkruizen en begrijpt zij dat

viool. Dan leest Sofia het gedicht “Hoop”,

naar concentratiekamp Sobibor. Van hen

die nacht de onderduikers en Mies moeten

gevolgd door leerling Esmée met het gedicht

kwam niemand terug. Boven de deur van

zijn weggevoerd. Juf Annerie geeft de

“één minuut stilte”. Daarna houden leer-

het appartement op nummer 19 is een

herdenking dit jaar een extra betekenis

lingen en omstanders daadwerkelijk een

bronzen plaquette aangebracht.

met de koppeling naar de oorlog in

minuut indrukwekkende stilte, die wordt

Oekraïne en het belang om te waarderen

afgesloten door Josephine met haar gedicht

De 22 leerlingen en de omstanders

dat we in vrijheid leven en de noodzaak

“Tweede Wereldoorlog”. Eén voor één steken

luisteren naar het aangrijpende verhaal

om de herinnering levend te houden aan

de kinderen de bloem, die ze tijdens de

dat juf Boekhout vertelt over Sara Maria

onrecht en leed, burgers aangedaan in

herdenking in hun hand hebben, in een vaas

(Mies) Waldbeehm, die vierentwintig

oorlogstijd.

en maken zo een boeket. Die avond brengt

“Een aantal jaren geleden ben ik lid

bepaalt een tijdstip voor de eerste verga-

Annerie de bloemen naar de Zeestraat

geworden van een leesclub”, vertelt

dering. Daarna is het aan de groep zelf.

om deze neer te leggen bij de Oekraïense

Annemarie. “Dat wilde ik al heel lang en

De leden bepalen hoe vaak ze bij elkaar

ambassade.

het bevalt me heel erg goed.” De groep

komen, welke boeken ze bespreken en of

Buurtgenoten
Lezen met een leesclub
Veel mensen wisselen graag van
gedachten over de boeken die
ze lezen. Zo ook Duinoorder
Annemarie Baronner. Haar leesclub vindt ze daarvoor ideaal.

De leesclubs van Senia tellen maximaal
acht leden. Wanneer in een bepaald
gebied alle bestaande groepen vol zitten
en er voldoende mensen op de wachtlijst
staan, kan de centrale organisatie een
nieuwe groep oprichten. Senia huurt dan
een ruimte, nodigt kandidaat-leden uit en

van Annemarie telt acht leden. Zes van

ze zich misschien willen specialiseren in

Eén van de etalageruiten van boekhandel

hen komen uit Duinoord en aangrenzende

een bepaald onderwerp.

Colette is speciaal ingericht voor deze herden-

wijken. Maar dat is toeval, want zo'n

king. De voorgelezen gedichten staan erin

leesclub heeft meestal leden uit heel de

Nieuwe mensen, nieuwe meningen

afgebeeld, te lezen vanaf de straat evenals een

gemeente.

Als een groep voor het eerst bij elkaar

Je komt er ook nieuwe
meningen tegen en dat
maakt het interessant

komt, kennen de leden elkaar meestal

maquette, gemaakt door de leerlingen, die
een indruk geeft van de wijze waarop vier-

Overkoepelende organisatie

nog niet. Maar dat verandert snel. “Je

entwintig mensen wonen in een tweekamer

Annemaries leesclub valt onder de

ontmoet niet alleen nieuwe mensen”,

appartement.

overkoepelende organisatie Senia. Voor

zegt Annemarie, “je komt ook nieuwe

de leesclubs maakt Senia leeswijzers.

meningen tegen, vooral wanneer de

Volgend jaar is het tachtig jaar geleden dat

Zo'n leeswijzer geeft informatie over één

boeken wat zwaarder zijn en de discussies

de tragische inval heeft plaatsgevonden in de

boek. Ze bevatten een samenvatting, een

heftiger. En dat maakt zo’n leesclub zo

Reinkenstraat. De Da Costaschool zal dan op

analyse en recensies. Bovendien staat

interessant!”

een speciale manier aandacht schenken aan

in zo'n leeswijzer een lijst vragen om de

deze gebeurtenis. ’t Lopend Vuurtje zal ook

discussie binnen de leesclub op gang

dan zeker weer aanwezig zijn en de historie

te brengen. Elk jaar brengt Senia een

Geïnteresseerde buurtbewoners, die meer willen weten over Het Haagse Achterhuis,

van het Haagse Achterhuis voor de lezers en

lijst met boeken uit waarvan leeswijzers

Stichting Senia organiseert en ondersteunt lees- en luisterclubs door het hele land.

kunnen bij de Da Costaschool in de Hollanderstraat vragen om een boekje, dat zij

de wijkgenoten verder uitdiepen en belichten.

zijn gemaakt. De leden van een leesclub

Alleen Den Haag telt er al achttien. Op www.senia.nl kun je zoeken naar een leesclub

besluiten vervolgens met elkaar welke

in de buurt en kun je je aanmelden. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar.

beschikbaar hebben. Ook liggen er enkele exemplaren ter inzage bij Colette.
Kitty Bos

boeken ze gezamenlijk gaan lezen.

Pieter Duimelaar
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Groene oases in Duinoord

Nu vaak een favoriete plek voor honden om

Na wat onderzoek op de gemeentesite blijkt

te toiletteren. Maar dat hoeft niet zo te zijn!

er geen vergunning nodig te zijn voor het

Het kan ook een mooie groene plek zijn voor

beplanten en onderhouden van boom-

planten, insecten en mensen. Geïnspireerd

spiegels. Iedereen die het leuk vindt, kan

door een artikel in Trouw en de tuintjes in

ermee beginnen. Het kost Johan weinig tijd

de boomspiegels aan de Valeriusstraat, ging

en brengt hem veel plezier. “Elk seizoen

Johan aan de slag. “In mijn woonkamer zit

probeer ik weer wat anders uit. Het resultaat

ik graag aan mijn bureau voor het raam. Van

is elke keer verassend. Ik heb wel gemerkt

Wandelend door Den Haag zie je steeds

daaruit heb ik mooi uitzicht op de bomen

dat iets hogere planten prettig

meer betegelde (voor)tuinen, helaas ook

in de straat. Die vullen precies mijn blikveld.

zijn en dat het leuk werkt om

in Duinoord. Jammer, want het belang

Ik had dus eerst één specifieke boom op het

kleur toe te voegen. Dat

van groen is groot. Een rijke afwisseling

oog. Toen ik de deur uit ging, zag ik dat ik

geeft

aan planten en bloemen trekt bijen, vlin-

ook mooi uitzicht op de boom ernaast had.

beeld.” Nog steeds merkt

ders en andere insecten aan. Die zorgen er

Uiteindelijk zijn het er vier geworden. De

Johan dat buurtgenoten de

vervolgens voor dat vogels, vleermuizen

bomen zijn vrij groot en hebben ook aardig

plantjes erg waarderen. Ook

en bijvoorbeeld egels voldoende voedsel

wat ruimte eromheen.”

u heeft er misschien weleens

De werkgroep Duurzaam Duinoord bezoekt twee wijkgenoten die voortvarend aan de
slag zijn gegaan met vergroenen. Wij willen hun ervaringen delen met de lezers van
’t Lopend Vuurtje om u te inspireren en te enthousiasmeren. Wie weet, voelt u zich na
het lezen ervan uitgedaagd om schop en hark ter hand te nemen.

een

vrolijk

Dat geeft
een vrolijk
straatbeeld

straat-

met een glimlach langs gewan-

hebben. Zo kan zich dankzij deze biodiversiteit een gezond ecosysteem vormen. Maar

Vol goede moed koopt Johan een verzameling

deld. Dit soort kleine acties hebben een

ook voor het geluk en de gezondheid van

plantjes in de Reinkenstraat en plant deze in

groot positief effect op de uitstraling van

mensen is groen onmisbaar, want contact

de kale zandgrond rondom de bomen. Al snel

de wijk. Laten we samen van Duinoord een

met de natuur vergroot het geluksgevoel en

blijkt dat meerdere tripjes en ook meer zakken

nog mooiere groene oase maken, want alle

vermindert de stress. Het bevordert vitali-

aarde nodig zijn. Het resultaat mag er zijn. Al

kleine beetjes helpen.

teit, creativiteit en stimuleert ontmoetingen

tijdens het planten stappen buurtgenoten van

tussen mensen. Dit positieve effect treedt al

de fiets om hun enthousiasme en waardering

op wanneer we ‘slechts’ uitzicht hebben op

uit te spreken: “Mooi zeg!”

groen. Twee buurtbewoners vertellen over
hun projecten in de buurt om meer groen in

tot stand dat samen met House of Green is

schaduw en een open veld met bloemen in

hun leven te brengen.

uitgewerkt tot een uniek ontwerp.

de zon.

Regien Kroeze en Jochem Pauwe hebben

Eerst zijn de verharde plekken gedefinieerd, om

Het heeft de familie veel gebracht. “In de

sinds 2015 een enorme tuin in Duinoord van

hier vervolgens verbinding tussen te leggen

tuin gebeurt veel, maar het oogt toch als een

12 x 12 meter, die intussen is omgetoverd tot

met staptegels van verschillende formaten. Dit

vrij rustig geheel. We genieten ervan dat de

een waar paradijs. De tuin was al ingericht

is speels en geeft een natuurlijk effect dankzij

tuin zowel voor ons als voor de kinderen alles

met eetbare beplanting zoals moerbei,

de organische vormen. Daarnaast is er, om van

in huis heeft. Er is een gazon om op te voet-

abrikoos, hazelnoot, amandel en vijg. Regien

de tuin een geheel te maken, gespeeld met

ballen, een ondiep vijvertje en een krachtige

en Jochem wilden dit eetbare concept deels

een diagonaal in de vorm van een gazon. Deze

waterstroom, waar dammetjes gebouwd

behouden, maar fantaseerden ook over een

is omlijst door borders in een golvende struc-

kunnen worden, waar ook dieren enthousiast

tuin met een hoge biodiversiteit en echte

tuur. De gebogen lijnen lopen lekker eigenwijs

kunnen badderen en drinken. De vogels,

fijne zon- en speelterrassen. Gewapend

dwars door de stroken van de staptegels. Voor

bijen, libellen en buurtkatten maken er graag

met Pinterest, tuinboeken, programma’s en

de beplanting is gekozen voor een ‘meadow

gebruik van.” Vanaf de vier terrassen kan er

gesprekken met vrienden kwam het idee

concept’: een bossfeer met bomen in de

genoten worden van de kleurrijke borders
met bij- en vlindervriendelijke planten. En er
is een moestuintje om heerlijk uit te oogsten.

We
genieten ervan
dat de tuin zowel
voor ons als voor de
kinderen alles in
huis heeft.

Wanhoop niet wanneer je niet zo’n
mooie tuin tot je beschikking hebt,
ook dan is er voldoende gelegenheid om te genieten van groen.
Buurtgenoot Johan van der Toorn
woont al 35 jaar in Duinoord.
Hij heeft voor zijn huis op de
Waldeck Pyrmontkade vier tuintjes
aangeplant in vier boomspiegels. Een

boomspiegel is de ruimte rond een boom.

Werkgroep Duurzaam Duinoord
Jana de Heer
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SINGING LESSONS AND CHOIR FOR

Open Ateliers Duinoord

sluice gate and the pumping station on the

left so suddenly and never came back. She

Liselotte Bredius often wondered why

CHILDREN

Saturday and Sunday 18th and 19th

Houtrustweg, and also the gardens of the

gets through school and college without any

organic produce was so expensive, so she

The Academy of Vocal Arts has been a spring

June, 2022

Peace Palace will be open. They are rarely

problem, she gets a job and starts a family,

went to find out and got in touch with local

board for young singing talent for many years

Are you interested in art and would you like to

open to the public but during the Stroll

but something is still niggling her, to the point

growers. At first she only bought things for

in The Hague. From the 10 March they

meet artists in a relaxed atmosphere? Then why

Around the Gardens of The Hague weekend,

when she falls apart. Sophie lives just around

herself but more and more people were

are offering singing lessons to children aged

not take part in the Open Ateliers Duinoord?

the Peace Palace Park with its six hectares of

the corner from their old family house on the

interested and this has led to a growing,

Germans in the secret annex of a house on the

between 6 and 9 from their new location in

You will be made very welcome by the

land will be open for us all to see in the form of

Groot Hertoginnelaan and you will recognise

professional organization with a turnover of

Prinsengracht. But did you know that there was

Duinoord, in the Heldring Business School on

artists in their studio or home during the

a 50-minute guided tour. There are strict safety

the houses from their description with green

between 500 and 600 boxes of produce a

a similar situation right here in the Reinkenstraat

the Morsestraat 1.

weekend of 18 and 19 June, between

measures and you will need to provide ID.

doors and high ceilings. Sophie goes in search

week, all run by some 60 volunteers.

at house number 19?

The Academy of Vocal Arts is a singing

12:00 en 18:00. You will recognise

Booklets with the addresses and descrip-

of her mother and this is her story.

What do they sell and how does it work?

On the 25th March, 2022, Annerie Boekhout,

school for children from 3.5 years old. Pupils

the location of the studio or home in

tions of the gardens that can be visited can

Pim Hofdorp - Sambals voor Sweelinck

For € 12.50 you get a box with seven diffe-

a teacher at the Da Costaschool took her

sing all kinds of music, together with other

the Duinoord, Zeeheldenkwartier and

be bought for € 5.00 from the flower shop,

(Sambal for Sweelinck)

rent seasonal vegetables. So now organic

8th grade students to the Reinkenstraat for a

young singers and they perform on stage at

Regentessekwartier neighbourhoods by a

Studio 31 in the Reinkenstraat from 24 May.

This is the fourth part of a mystery series

cooking is affordable with the added bonus

remembrance service, commemorating the

least twice a year during their summer and

sign in the window displaying the Open

The booklet is also your admission ticket for

set in The Hague featuring Inspector

that you discover new vegetables, some of

night of the 22th / 23rd March, 1943 when the

Christmas concerts. They also learn how to

Ateliers Duinoord logo.

one person. For more information:

Aremberg. The Indonesian way of life in the

them old ones that have been forgotten

German Sicherheitsdienst (Security Service)

read music so that they can easily sing from

This year you can visit 27 different locations

www.struineninhaagsetuinen.nl

Statenkwartier and Duinoord is described

about. Once signed up, participants receive

broke into the house at number 19 to arrest

sheet music, they learn music theory and

to see the work of 34 artists in many diffe-

and will be very recognisable for many.

an email every Friday and should respond

a group of 24 Jews who were hiding there

how to perform on stage. Attention is also

rent disciplines. You may even be tempted

Literature and art in Duinoord

The houses along the Koningin Emmakade

by Sunday evening if they would like a box.

in a two-room apartment. Five days later

given to improving your voice, aiming for

to buy a piece of work, direct from the artist.

Did you know that Duinoord is the setting

between the Sweelinckplein and the Groot

The following Tuesday they will then receive

these Dutch Jews, the youngest being just a

a relaxed, healthy vocal sound. In this way

Many of the artists will show you around

for several classic works of Dutch literature

Hertoginnelaan, with the water in the middle

another email telling them their box is ready

few months old, were transported from the

children have fun while learning to sing.

their atelier. In the Open Ateliers brochure,

and fiction? You can find examples in the

of the road, are written about in detail.

and they can pick it up from the Witte de

Westerbork camp to the Sobibor concentra-

They also make very close friendships from

artists with an atelier are marked with an

Trefcentrum library in the Reinkenstraat.

Paul van Vliet – Mijn oude school

Withstraat on Wednesday. But there is lots

tion camp. None of them ever returned to

singing in a choir – sometimes they are

asterisk *.

Here is a summary of a few of them:

(My old school)

more to buy: eggs, local and foreign cheese,

The Hague. Above the door at number 19

friends for life!

From the 1st June you can see an over-

Jan Siebelink - Suezkade

Showman Paul van Vliet studied at Gymnasium

bread, spelt and muesli, quiches, cakes,

there is a bronze plaque to mark the place

th

th

th

th

Lessons start on 10 March and are

view of the exhibition in Koenders Art

The grammar school, Gymnasium Haganum,

Sorghvliet when it was on the Sweelinckstraat.

honey and herbs. Every Saturday morning

where this happened. At the remembrance

every Thursday afternoon in the Heldring

Gallery / Estate Agent’s on the corner of

on the Laan van Meerdervoort is the setting

In his song, Mijn oude school, he sings about

from 10.00 to 13.00, Lekkernassûh has a

service, the 22 pupils and other attendees

Business School. See the Academy’s

the Reinkenstraat and the 2 Schuytstraat.

for Jan Siebelink’s Suezkade (2008), under

his time there. Here’s my English translation

packaging-free shop in the same building so

listened to the fascinating story that Ms

website for more details.

Each artist who will be taking part in Open

the pseudonym ‘Descartes’. Marc Cordesius,

of the song: “I often think and sometimes

take your own pots and bags to bring this

Boekhout told about Sara Maria (Mies)

th

e

Ateliers Duinoord 2022 will have one of

is the new, young French teacher at the

dream about, my old school on the Groot

lovely produce home.

Waldbeehm, who gave these 24 people

Go-Green Pop-Up Market in the

their items on display. The brochure with full

school who soon becomes a favourite of the

Hertoginnelaan. I can see myself walking down

If you would like to take a part in this social,

shelter in her 2-room apartment. She tells

Reinkenstraat

details of the event will also be available.

Principal. The title refers to Marc’s house,

the Javastraat, And the Laan van Meerdervoort,

economical, ecological food system, take a

stories about Adriana Groen, who helped Sara

On 21st May there will be another organic

For more information, visit: www.open-

which is on the Suezkade, and the book

turning right at the traffic light. Two big oil

look at Lekkernassûh’s website and register

by doing the shopping for them, buying small

market in the Reinkenstraat organised by

ateliersduinoord.nl  or www.facebook.com/

shows us Marc’s life at the school and his

company buildings are established there now.

– as a customer or a volunteer.

amounts from several different shops around

Duurzaam Duinoord. You will find all kinds

openateliersduinoord

evening pursuits in The Hague.

I won’t mourn, because I don’t belong there

www.lekkernassuh.org

The Hague so they wouldn’t be suspected.

F.B. Hotz – Proefspel (Audition)

anymore…”

www.timebank.cc

When this 18-year-old girl returned with the

www.stichtinglokaalvoedseldenhaag.nl

shopping on the 23rd March, she saw that the

of green initiatives, products and services
for your home, garden and to make your

A stroll around the gardens of The

Borg (short for Borgesius), lives in The

neighbourhood even greener. There will

Hague

Hague and seems to have got stuck in the

Walking Club

be displays showing you what a green roof

Once every two years, keen gardeners in The

Roaring Twenties. In 1954 he is almost 30

The Duinoord Walking Club will start again

Albersen Muziek – the curtain falls

realized that they had been found and would

looks like, the types of rain barrels that are

Hague open their garden gates to the public.

years old and plays in a jazz band. They

as of 1 April. On the first Friday of every

Sadly, Albersen, the music shop on the

be transported.

on offer, and what a worm hotel is. There

This year, it will take place in the weekend of

don’t always play Borg’s favourite music, the

month you can enjoy a nice walk through the

Valeriusstraat, which has been in Duinoord

If you would like more information about

will also be experts with tips about making

11 and 12 June – you will be able to visit

'old style jazz' of Bix Beiderbecke, but he

city or a nature area. Time: between 11:00

since 1928, will be closing its doors for the

this apartment in The Hague (Het Haagse

your garden bee-friendly and how to start the

private gardens across The Hague that are

plays for the money (which he often spends

and 15:00, Length: approx. 10 km, Starting

last time on 1st May. If you were plan-

Achterhuis), there are booklets available at the

perfect kitchen garden. Also at the Market:

th

th

st

front door was covered in swastikas and she

usually closed to the public, with several of

a lot of in the pub afterwards), and for the

point: Trefcentrum, Sweelinckplein 42

ning on buying a new instrument or sheet

Da Costaschool in the Hollanderstraat and in

The kick-off of Operation Stone Break in

them in Duinoord.

freedom it offers him. Even though he isn’t

Start time: 11:00. Would you like to join us?

music, now is a good time to visit the shop

the Colette bookshop in the Reinkenstraat.

Duinoord (creating more greenery and

Next to the Sunny Court Park on the

rich, he can do more or less all he wants

Register with Marcel Nonhebel by email:

as everything is being sold off. For opening

less concrete in the area)

Laan van Meerdervoort, which is always

to do. The Laan van Meerdervoort, as the

m.nonhebel@casema.nl or call him on:

times and what is on sale, take a look at their



Great activities for children

open, there will be two gardens open

longest lane in Europe, gets a mention, as

06 51 83 16 87

website: www.albersenmuziek.nl.



Lots of inspiring ideas and good examples

that you usually cannot visit. One is in

does the bridge over the Conradkade.

The market will take place on 21st May from

the 2e Sweelinckstraat and the other

Sophie Zeestraten – Moederziel

Fresh local produce – Lekkernassûh

The Anne Frank House in the

11:00-16:00 in the Reinkenstraat, between

on the Groot Hertoginnelaan. There are

(Motherless)

In what used to be the sports club on the Witte

Reinkenstraat?

Boulangerie Michel and the Sweelinckplein.

also interesting gardens just outside our

Sophie is five when she is abandoned by her

de Withstraat 127, you will now find crates full

Everyone has heard of the Anne Frank House in

See you there!

neighbourhood – there’s the one with the

mother. She constantly wonders why she

of fresh vegetables.

Amsterdam where a Jewish family hid from the



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 mei 2022

