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BEHEERSBAAR ONDERHOUD AAN UW GEBOUW

Restauratie- en renovatiebedrijf 
Alexandria is ook gespecialiseerd 
in onderhoud en beheer. 
We schuiven graag een keer 
vrijblijvend aan bij uw VvE-
vergadering. Dan vertellen onze 
specialisten hoe u onderhoud en 
kosten inzichtelijk en beheersbaar 
houdt.
U zorgt voor de koffie en wij voor 
de stroopwafels.

Maak een afspraak online  
op Alexandriabv.nl  
of mail naar info@alexandriabv.nl, 
bellen mag natuurlijk ook!

Nodig Alexandria eens uit!
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Trefcentrum: Sweelinckplein 42, tel. 070 346 7191
Postadres: Sweelinckplein 42, 2517 GP Den Haag
E-mail: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
Website: www.duinoord-denhaag.nl

Politiebureau Scheveningen
Nieuwe Parklaan 250, tel. 070 424 5011
Diverse aangiftes: www.politie.nl/haaglanden

Wijkagent Anje Veentjer
tel. 0900 8844, anje.veentjer@politie.nl

Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303, tel. 14070

Meldingen openbare ruimte
www.denhaag.nl, tel. 14070

Meldpunt Graffiti
meldpuntgraffiti@denhaag.nl, tel. 070 353 4605

Welzijn Scheveningen
Prins Mauritslaan 82, tel. 070 416 2020

Ouderenadviseurs en Bezoek aan huis
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
tel. 070 416 2020

Telefooncirkel
Elke ochtend (behalve zo) tussen 9-10 uur gebeld 
worden? tel. 070 416 2020
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

Wijkbus ‘stap in’
Ouderen en mindervaliden in het  
Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt, Willemspark  
en Duinoord kunnen gebruik maken van de 
wijkbus. Voor € 22,- per kwartaal (met partner  
of begeleider € 30,-) heeft u een abonnement  
op deze vrijwilligersdienst. Wanneer u abonnee 
bent kunt u een dag van tevoren bellen, tussen 
09:00-10:00 uur, naar het meldpunt en de bus staat 
op het afgesproken tijdstip voor u klaar.  
tel. 070 352 0416 (ook voor meer informatie)

‘t Lopend Vuurtje is een uitgave van Stichting 
Bewonersoverleg Duinoord. ‘t Lopend Vuurtje 
verschijnt 5x per jaar en wordt gratis huis-aan-huis 
bezorgd in Duinoord. Belangstellenden buiten 
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(= 5 nummers) over te maken op rekening  
NL46 INGB 0003 9305 05 t.n.v. Stichting 
Bewonersoverleg Duinoord o.v.v. naam en adres.

De standpunten die in ‘t Lopend Vuurtje zijn 
verwoord, zijn niet automatisch het standpunt 
van Stichting Bewonersoverleg Duinoord.
© Auteursrecht Stichting Bewonersoverleg Duinoord
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Adverteren
Informatie over de mogelijkheden en de tarieven: 
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Aanleveren kopij
Bijdragen voor ‘t Lopend Vuurtje en de website 
zijn welkom. Inleveren van kopij via het mailadres: 
redactie@duinoord-denhaag.nl.  
De redactie heeft het recht om zonder opgave  
van redenen bijdragen in te korten, te weigeren  
of redactioneel aan te passen.
Deadline kopij: nr. 234/17 aug, nr 235/9 nov

Colofon Nuttige informatieBewonersoverleg Duinoord

@boDuinoord

boDuinoord

duinoord

Stichting Bewonersoverleg Duinoord heeft ten 
doel een goed woon-, leef- en werkklimaat in de 
wijk te bevorderen.

Bestuur
voorzitter: Gerard Lucius
voorzitter@duinoord-denhaag.nl

secretaris: Paul Melessen
secretaris@duinoord-denhaag.nl

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

bestuursleden: Bart Draese, Nils Nijdam, 
Evelyne Romswinckel, Natalie Speet 
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
administratieve ondersteuning: Christine Ruha
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl
tel. 070 346 7191 (maandag- & woensdagochtend)

Werkgroepen
zie: www.duinoord-denhaag.nl/werkgroepen

Vrienden van Duinoord
Word ook Vriend(in) van Duinoord met een gift op 
rekening NL60 INGB 0000 8299 39 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Duinoord, Den Haag.

Beste Buurtgenoten  
In deze editie van ’t Lopend Vuurtje, de laatste voor de zomer, staan we stil bij alle 

werkzaamheden in onze wijk ten behoeve van tramlijn 16. Het kan niemand zijn ontgaan 

hoe ingrijpend en langdurig de werkzaamheden in en rond onze wijk zijn. Ook aandacht 

voor het dertigjarige bestaan van Pitsstop Garage in de 2e Schuytstraat. Uiteraard is er 

weer aandacht voor kunst in de wijk. 

Ditmaal belichten we het beeld De Bedenker en natuurlijk voor u de jaarlijkse platte-

grond van de Open Ateliers in Duinoord. Marcel Nonhebel heeft een prachtig boek 

voor u gelezen en in de rubriek ‘C’est le ton qui fait la musique’ krijgt u antwoord op 

de vraag wie eigenlijk François Dunkler junior is. Er komen nog meer gezellige evene-

menten in Duinoord aan. Zo is er begonnen met de voorbereidingen van het succes-

volle Walking Dinner. Mis het niet. Voorts is er een heuse bazaar en kunt u helpen 

VuilJutten in de wijk. Genoeg te beleven en het nodige te lezen. 

Voor degenen die behoefte hebben aan een begrijpend gesprek is er de mogelijkheid 

om gebruik te maken van een luisterend oor. 

De redactie wenst iedereen een prachtige zomer toe, met veel zon en gezelligheid. 

Iedereen bedankt die de nodige bijdragen heeft geleverd en vooral ook de vrijwilligers 

die het blad bij u thuis bezorgen.

De redactie
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Marco wordt geboren in de Galileistraat, 

waar zijn vader een huisartspraktijk heeft. 

Vader George is na de Japanse bezetting 

met zijn broer en zus vanuit Ambon naar 

Nederland gereisd met alleen een gymna-

siumdiploma en wat geld op zak. Na een 

studie geneeskunde wordt hij scheepsarts 

bij de Holland-Amerika Lijn. Daarna vestigt 

hij zich als huisarts in Den Haag, waar hij veel 

Indonesische patiënten heeft. 

Vader George is niet alleen huisarts: Marco 

vertelt met trots dat zijn vader ook de grond-

legger van de doktersnachtdienst is, waardoor 

huisartsen niet meer klokrond oproepbaar 

hoeven zijn. Aan het eind van zijn carrière is 

hij geneesheer-directeur van drie verzorgings-

huizen in het Statenkwartier en een groot 

nieuw verzorgingshuis in Zoetermeer. Vaak 

gaat hij zonder afspraak bij patiënten langs om 

te kijken hoe het met ze is. Deze betrokken-

heid en altijd klaarstaan voor anderen geeft hij 

ook aan zijn kinderen door.

Marco gaat naar gymnasium Sorghvliet 

en haalt daar goede cijfers. In het derde 

schooljaar echter merkt hij dat zijn echte 

interesse bij techniek ligt, dezelfde interesse 

als grootvader Djien. Vanaf zijn vijftiende 

voert hij alle buurt-brommertjes op, sleutelt 

aan motoren om te kijken hoe de binnenkant 

er uitziet en vijlt cilinders uit. Stilletjes neemt 

hij ook de Puch Maxi van zijn oudere broer 

onder handen. Op een keer vertelt zijn broer 

aan tafel dat het lijkt alsof zijn Puch iedere 

week sneller gaat, wat tot een grote glimlach 

bij Marco leidt. 

Dertig jaar Pitsstop Garage
Wie kent de garage niet die al jaren onderdeel vormt van het Duinoordse straatbeeld?  
Op 16 juni viert eigenaar Marco Ongkiehong zijn dertigjarig jubileum in onze wijk.

 “Iets wat je graag doet 
gaat vanzelf”

altijd lawaai van gesleutel voor de deur. Zijn 

ouders worden er gek van. 

Inmiddels werkt Marco bij een reclamestudio 

en richt landelijk etalages in voor uitzendbu-

reau Content. Na zijn militaire diensttijd werkt 

hij ’s ochtends in de reclame en ’s middags in 

een garage in de Bakkerstraat.  

Na drie maanden is hij daar full-timer, tot deze 

moet worden gesloopt. In de Jacob van der 

Doesstraat gaat hij verder als Alfa Romeo 

specialist. Oude Alfa’s knapt hij vakkundig 

op en de tuin fungeert als showroom. 

Gaandeweg wordt de inkoop echter duurder 

en na vijf jaar stopt hij. Om meer ervaring 

met andere merken op te doen, werkt hij bij 

een Mercedesdealer en bij Volkswagendealer 

Wittebrug in de Fahrenheitstraat als werkplaats 

chef. Een mooie tijd, waarin hij veel leert. 

Wanneer zijn jeugdvriend Erik de Roode 

terugkeert uit Amerika worden ze compag-

nons. Aan de Soestdijksekade huren ze een 

garage waarin net twee auto’s achter elkaar 

passen. Hun klantenkring en het aantal repara-

ties breidt zich gestaag uit. Als ze gaan kijken 

bij Auto Weimar in de 2e Schuytstraat, die 

de werkplaats naast hun occasionshowroom 

te huur aanbiedt, zijn ze om. Hier is een brug 

én meer ruimte en zo wordt Pitsstop Garage 

geboren. Ondertussen neemt ook de vraag 

naar tweedehands auto’s toe. Daartoe wordt 

als filiaal een ruime showroom met binnen-

plaats aan de Badhuisstraat overgenomen. Als 

kennismaking nodigen ze op Vlaggetjesdag 

iedereen die langsloopt uit voor een haring. 

Het is een succes en het wordt een traditie die 

jarenlang standhoudt.

Na vijftien jaar heeft Erik minder tijd, terwijl 

Marco zich het meest thuis voelt bij het sleutel-

werk. Ze besluiten de boedel te verdelen en 

Marco gaat alleen verder. Nog altijd komt het 

merendeel van de klanten van het eerste uur 

naar Pitsstop en inmiddels komen ook hun 

(klein)kinderen. Erik en Marco blijven goede 

vrienden en zien elkaar nog regelmatig. 

Marco onderhoudt auto’s van alle merken, 

oud, nieuw, iedereen kan langskomen. 

Op de vraag of het vak in de loop der 

Na het halen van zijn rijbewijs koopt Marco 

een Volkswagen Kever. Op de oprit van het 

ouderlijk huis in de Vogelwijk ondergaat 

deze een metamorfose. Bij garage Grand 

Prix besteedt hij zijn maandsalaris aan de 

koop van een Porschemotor en bouwt hem 

in zijn Kever in. De brede spatborden volgen. 

Helaas is zijn omgebouwde Kever geen lang 

leven beschoren want enkele weken later 

botst hij op de auto van zijn beste vriend. 

Daarna volgen de Alfa Romeo’s. Brede 

banden, kuipstoelen enzovoorts worden op 

de oprit ingebouwd met vrienden en er is 

4



Al lijken vader en zoon 
een andere kant uit te 

zijn gegaan - bij beiden 
is een diagnose stellen, 
herstel en de omgang 
met mensen cruciaal.

Pitsstop Garage

2e Schuytstraat 207

Telefoon: 070 362 1160

jaren erg veranderd is, vertelt hij dat er 

vroeger meer grote reparaties uitgevoerd 

moesten worden: doorgeroeste bodems 

lassen, een olielek verhelpen, kleppen 

stellen, het motorblok openmaken. Het 

vak was heel ambachtelijk en het veilig op 

de weg houden van auto’s was veel werk. 

Tegenwoordig is het vooral onderhoud: 

auto’s roesten niet meer en motoren en 

materialen zijn stukken beter.

Wat niet is veranderd, is de inrichting van 

Marco’s garage en het feit dat hij ouder-

wetse service levert. Hij houdt van traditie 

en kwaliteit. “Ik ga nog steeds fluitend naar 

mijn werk en nog steeds vind ik het heel 

belangrijk om goed werk te leveren. Klant of 

niet, als er een probleem is, kom ik helpen. 

En een praatje maken met mijn klanten vind 

ik ook belangrijk.”

Meerdere keren is zijn garage gebruikt voor 

fotoshoots van tijdschriften en fotografiestu-

denten. Ook is hij in televisieprogramma’s 

Werkgroep Stadsbeeld zoekt  
nieuwe leden
Werkgroep Stadsbeeld. Je hoort en ziet er weinig van. Dat moet ook, omdat vertrouwelijkheid 
en privacy voor deze werkgroep noodzakelijk zijn.

De werkgroep Stadsbeeld zet zich in 

voor het behoud van het rijksbeschermd 

stadsgezicht van Duinoord. Daartoe 

houdt de werkgroep een oogje op het 

architectonische karakter van onze prach-

tige wijk en de staat van onderhoud van 

de panden. 

Het gaat daarbij niet om wat verveloze 

kozijnen, maar wel om bijvoorbeeld 

voortgaand achterstallig onderhoud 

geweest: Man bijt Hond komt langs voor 

een item en later André van der Toorn met 

Wegmisbruikers. Met een verborgen camera 

gaat deze in zestien afleveringen Nederlandse 

garages langs om te onderzoeken of ze eerlijk 

zijn in hun advies en reparaties. Marco zit in de 

laatste aflevering en blijkt van alle bezochte 

garages de enige te zijn die er positief 

uitspringt, hij geeft eerlijk advies en “weet hoe 

het hoort”. Hij heeft hier enorm veel reacties 

op gekregen en is daar terecht trots op.

Maar waar komt de naam Pitsstop vandaan? 

Marco is al ruim veertig jaar een grote fan 

van Formule 1 en volgt de races op de voet. 

In zijn garage hangen paintbrush-schilderijen 

van raceauto’s en coureurs. De garagenaam 

verwijst naar de pitsstops die Formule 1 

coureurs maken tijdens hun races en de 

pits op het racecircuit. Zelf heeft Marco in 

zijn jonge jaren kartraces gereden. Twee 

keer doet hij mee met het Nederlands 

Kampioenschap, met een achtste plaats als 

beste resultaat. Hij rijdt onder andere tegen 

Jos Verstappen en grapt “maar die ging 

twee keer zo snel!”

Sandra van Dijk

werkgroep dit aan de Gemeente Den 

Haag voor handhaving.

Het is goed en nuttig werk. Ben je vasthou-

dend? Kun je discreet werken en begrip 

opbrengen voor een eigenaar, meld je dan 

aan bij het bestuur van het Bewonersoverleg. 

Je wordt ingewerkt en ondersteund:  

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Werkgroep Stadsbeeld Duinoord

waardoor mooie en soms monumentale 

delen verloren dreigen te gaan. Of nog 

erger; waardoor gevaar kan ontstaan 

voor de omwonenden en/of voorbijgan-

gers op de stoep.

In eerste instantie overlegt de werkgroep 

met de eigenaar van een pand. Meestal 

wordt het probleem hiermee al opgelost. 

Mocht contact met de eigenaar echter 

niet leiden tot herstel, dan meldt de 
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Buurtgenoten

Inmiddels heeft Engels een landelijk netwerk 

opgezet van coaches die zich graag lenen 

als luisterend oor. De coaches hebben allen 

een katholieke achtergrond en zijn allemaal 

leken. Soms zijn het professionele zorg-

verleners, soms mensen die vanuit vrijwil-

ligerswerk binnen of buiten de kerk ervaring 

hebben opgedaan, maar zij treden altijd op 

als luisterend oor en niet als psychothera-

peut of evangelist. Het zijn allemaal vrijwil-

ligers met ervaring en de nodige spirituele 

bagage om mensen te helpen. Vrijwilligers 

die ook weten wanneer en naar wie door te 

verwijzen als het echt nodig is. De naam van 

de organisatie is ´Gratis Coaching .́ 

Meer informatie vindt u op  

www.gratis-coaching.nl

Niets geeft meer geluk 
dan bijdragen aan het 

geluk van anderen.

Een luisterend oor

De afdeling Den Haag en omstreken wordt 

gecoördineerd door onze wijkgenoot Marco 

Doudeijns. De afdeling telt twaalf mensen 

die beschikbaar zijn als luisterend oor, waar-

onder een enkele psycholoog. Doudeijns 

is al sinds zijn 18e werkzaam met mensen 

met psychische problemen. Hij heeft ook 

gewerkt met kinderen van wie ouder of 

ouders in de gevangenis zaten, schippers-

kinderen of uitgeprocedeerde asielzoekers. 

In Den Haag zijn ze nog maar een paar 

maanden actief en onder de mensen die 

een beroep op hen doen zitten opvallend 

veel jongeren. Het scala aan problemen is 

groot. Soms is het een overspannen leraar, 

een jongeman die extreem worstelt met 

zijn roeping, een vrouw met borstkanker 

die haar huis wordt uitgezet en dan weer 

een uitgeprocedeerde asielzoeker die op 

het punt staat op het vliegtuig gezet te 

worden. Maar het kunnen ook mensen 

met problemen thuis zijn of een verliefd 

stel met hele andere culturele of religieuze 

Enkele jaren geleden realiseerde Tonnie Engels uit Venray zich bij de voorbereidingen van een kerkelijk 
huwelijk dat een instelling zoals de Katholieke kerk een enorme infrastructuur heeft om naar mensen te 
luisteren en deze daardoor te helpen. Waarom deze middelen niet ook ten dienste stellen aan mensen 
buiten de kerk die hulp nodig hebben? Of zoals Engels zegt: Niets geeft tenslotte meer geluk dan te 
kunnen bijdragen aan het geluk van anderen.

achtergronden, eenzame ouderen of pubers 

die worstelen met de wereld. 

De gesprekken zijn onbeperkt. Soms is 

één gesprek voldoende en soms blijven de 

gesprekken doorgaan. Het kan emotioneel 

en geestelijk best zwaar zijn voor Marco, 

maar gelukkig biedt zijn vrouw hem thuis een 

luisterend oor. Uiteraard kan hij ook altijd 

terecht bij de pastoor en in alle gevallen 

geldt absolute geheimhouding. Toegang tot 

deze hulp is laagdrempelig, zonder voor-

waarden en condities en zonder kosten. 

Inmiddels kijken we uit over het water van 

het Verversingskanaal, dat stroomt langs 

de Conradkade. Op de achtergrond is het 

ontluikende groen van de bomen aan de 

Suezkade te zien, terwijl langs de oever van 

de Conradkade een zwaan zit te broeden. 

Een serene plek om energie op te doen voor 

zingevende gesprekken.

Marco en zijn vrouw wonen nu een paar 

maanden aan het water in Duinoord en 

genieten er met volle teugen van.

Michael Toorop
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Het Bewonersoverleg en werkgroep 

Stadsbeeld Duinoord hebben sinds 2015 

hiervoor regelmatig aandacht gevraagd 

bij zowel het College van B&W, de 

Pandbrigade van de Gemeente Den 

Haag, het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, de Kroatische ambassade in 

Nederland als bij de Nederlandse ambas-

sade in Zagreb. Het NOS Journaal, Den 

Haag Centraal en het AD hebben de 

afgelopen jaren ook aandacht besteed 

aan deze situatie. Even leek het er in 2019 

op dat het pand verkocht zou worden, 

maar de verkoopakte is ergens in Zagreb 

blijven hangen. En ondertussen komt 

het pand in een steeds deplorabelere 

toestand te verkeren, als een soort etter-

gezwel in de prachtige wijk Duinoord. 

In maart 2021 kwam er bericht via de 

Pandbrigade dat het gebouw alsnog 

als ambassade in gebruik zal worden 

genomen, al zal er eerst voor zeker een 

miljoen aan onderhoud moeten worden 

verricht. We zijn nu ruim een jaar verder, 

en nog altijd gebeurt er niets.

Een aantal buurtbewoners vindt het welletjes 

en wil actie voeren om Kroatië in beweging 

te krijgen. Wij denken aan een demonstratie 

bij Groot Hertoginnelaan 30, gevolgd door 

een mars naar de huidige Kroatische ambas-

sade aan de Surinamestraat, ergens kort 

Het gaat om het enige gemeentelijke monument op de Groot Hertoginnelaan, namelijk 
nummer 30. Na het uiteenvallen van Joegoslavië (1992), kreeg de nieuwe staat Kroatië 
eind 2012 het onroerend goed in Den Haag toegewezen. Het pand is echter nooit door 
Kroatië in gebruik genomen. In plaats daarvan laat men het gebouw verkrotten.

Kroatië laat monument verkrotten,  
tijd voor actie!

na de zomervakantie. Wij houden u op de 

hoogte via ’t Lopend Vuurtje en de sociale 

media van Duinoord.

Anky Schmale, Idze Spilker,  

Marcel Tielemans

De “Heerensoos” in het Trefcentrum 

Duinoord op het Sweelinckplein is een club 

van heren op leeftijd die een goed en aange-

naam gesprek waarderen. In overleg worden 

gespreksonderwerpen en thema’s bepaald, 

waarbij soms een spreker wordt uitgenodigd. 

Geregeld maken we een excursie naar een 

museum of specifieke tentoonstelling. Er 

wordt gezamenlijk geluncht.

Sinds het najaar van 2016 houden wij 

wekelijks vriendschappelijke ontmoe-

tingen, met ruimte voor openheid en 

respect voor privacy. Vele onderwerpen 

De “Heerensoos”
zijn ter tafel gekomen: carrièreverloop, 

hobby’s, leven & dood, politiek, weten-

schap, en zo meer. De groep telt 10 à 12 

leden van 70- tot 80+ die trouw aanwezig 

zijn. Er is een vaste voorzitter en een 

vrijwilliger voor het verzorgen van de 

lunch. Er wordt een maandelijkse finan-

ciële bijdrage van € 20 gevraagd. Er is 

momenteel ruimte voor nieuwe leden. De 

bijeenkomsten zijn iedere dinsdag van 

10.30 tot 14.00 uur. 

 � Als u de “Heerensoos” een verrijking in 

uw leven zou vinden, ... 

 � Als u interesse heeft om wekelijks het 

gesprek aan te gaan met een bonte 

verzameling actief in het leven staande 

heren, ...

 � Als u suggesties heeft voor onderwerpen 

die u met elkaar wilt uitdiepen, ...

... neemt u dan contact op met Welzijn 

Scheveningen, in de persoon van 

Robert-Jan van den Hoek, tel. 070.416.2020 

of met Fred Kooijman, vrijwilliger/voorzitter 

Welzijn Scheveningen-”Heerensoos”

De "Heerensoos"

Fred Kooijman
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Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Kinderopvang in de buurt!

Anne Dak - Koningin Emmakade

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

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

• Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf, 
peuteropvang en BSO

• We eten tussen de middag warme biologische 
maaltijden

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

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

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

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

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

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

The expat pages
Green Roofs in Duinoord

Our cover photo shows what Duinoord now 

looks like from above. The area is getting 

greener through the lovely trees that are 

being planted and through the introduction of 

green roofs. Duurzaam Duinoord (translation: 

Sustainable Duinoord) has started a Small 

Green Roofs Action to increase the number 

of green roofs in the area. The first round was 

successfully completed in July and you are 

welcome to register before 5th October for 

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

The green roof is put onto your existing roof – 

first a couple of layers to protect the roof and 

to collect water to feed the plants. Then on top 

of that Sedum is added. This is a strong plant 

that needs very little maintenance. The green 

roof ensures less water gets into the sewerage, 

the upper rooms of your house will be as much 

as five degrees cooler, and less heat will be 

released back into the atmosphere, reducing 

CO2 levels and adding to Duinoord’s biodiver-

sity. The Municipality of The Hague currently 

has subsidies for people wanting a green roof 

but you have to have a big roof so Duurzaam 

Duinoord, together with Green2Live, has 

started a communal programme to encou-

rage people with smaller roofs to get together 

so they qualify for the subsidy. 50 residents 

have already signed up. If you would like to 

sign up too, visit: www.duurzaamduinoord.

nl for more information before 5th October. 

You will then receive an offer from Green2Live 

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

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

chance of winning a rain barrel for collecting 

rain water to water your other plants. There is 

a meeting about the Action in the Satisfaction 

Café on the Reinkenstraat on Wednesday 

22nd September from 20.00 – 22.00. There 

you can meet other neighbours who are 

also interested in making Duinoord greener, 

as well as the organisers from Duurzaam 

Duinoord and Green2Live. You don’t need 

to register for this meeting – just turn up and 

you will be welcome. 

Update on Duinoord subsidy project

You may have voted for one of the initia-

tives in the government scheme to improve 

our neighbourhood that was done in 

2019. In total 21 entrepreneurs came up 

with suggestions for how Duinoord could 

be freshened up a bit and the winners 

would share the € 30,000 subsidy to spend 

on their idea. 1,460 Duinoord residents 

voted and the winning ideas were: 160 

extra parking spaces for bikes, the Honey 

Highway, Bij-Blij & Duurzaam Duinoord, 

and pop-up pavement cafés along the 

Reinkenstraat. Here’s how these schemes 

are developing:

160 bike racks - Jochem Sprengen looked 

into where they could be placed but there 

is a shortage of space in the neighbourhood 

and people didn’t want to forfeit a car 

parking space for bikes. The Sweelinckplein 

seemed to be the only option but there is 

no demand for bike parking in that area so 

this idea is on hold for now. 

Margot Koesen
NVM register

makelaar taxateur

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

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
ons unieke netwerk en brede 

aanbod zorgen wij ervoor dat jij 
krijgt waar je echt blij van wordt!

www.estata.nl

Robbert d’Hondt
NVM register 
makelaar taxateur  
& bouwkundig 
ingenieur
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Er is een strakke agenda en bij uitwisselen 

van informatie blijkt dat elke redactie gemid-

deld genomen een productie van zes edities 

per jaar heeft met een bereik van rond de 

5000 bewoners per wijkblad. Alle redac-

ties zijn mede afhankelijk van advertentie-

inkomsten, omdat de gemeentelijke bijdrage, 

teleurstellend genoeg, niet kostendekkend is. 

De redacties zetten zich in om leuke en 

interessante verhalen en mensen in de wijk 

te vinden, om daarmee een platform te 

bieden aan bewoners en om de wijk een 

eigen gezicht te geven. In het oog springend 

is het enthousiasme van de redacties en de 

uitdaging om keer op keer een mooie editie 

af te leveren. 

Er heerst een gezellige onderlinge samen-

horigheid, er worden ideeën uitgewisseld en 

de wil om de krachten te bundelen is sterk, 

vooral richting de Gemeente Den Haag 

De hoofdredacteur van wijkblad Zeeheldennieuws, Laurens Schrijnen, neemt het initiatief om de 
redacties van de Haagse wijkbladen bijeen te vragen. Tien redacties zien elkaar op 29 maart jl. in  
de Heldenhoek, het wijkcentrum op de hoek van de Elandstraat.

Redacties Haagse wijkbladen bijeen

als subsidiegever. Geen willekeur bij het 

al dan niet toedienen van subsidies, maar 

duidelijke afspraken over vaste bedragen 

waarop kan worden voortgebouwd om 

de informatievoorziening op wijkniveau te 

kunnen blijven garanderen op een kwalitatief 

hoog niveau.

De redactie

Je gelooft je oren niet
Duurzaam Duinoord heeft een 
eigen podcast. Elke maand 
praten Jelle en Menno je bij over 
alles wat met duurzaamheid te 
maken heeft.

We behandelen een hoofdonderwerp, 

brengen nieuws uit de wijk en beant-

woorden vragen van luisteraars. Bij elk 

onderwerp bespreken we wat het voor 

Duinoord en ‘ons soort huizen’ betekent.  

De volgende afleveringen zijn beschikbaar:

Je vindt de podcast Duurzaam Duinoord in je favoriete podcast-app en op onze  

website www.duurzaamduinoord.nl.

1. Groene daken

2. Zonnepanelen

3. Isolatieglas

4. Vloerisolatie

5. Kleine maatregelen

6. De verwarming van de toekomst

7. Inductiekoken

8. Warmtepomp deel 1 (hybride)

9. Warmtepomp deel 2 ( all electric) 

Straatvraag: Is de wijk groen genoeg?
10.  Groen in en rond je huis

11.  Autodelen 

In de podcast laten we ook buurtgenoten aan 

het woord. Bezit je kennis over een duurzaam  

of groen onderwerp of heb je een mooi initiatief 

dat je met de buurt wilt delen, stuur een mail 

naar duurzaam@duindoord-denhaag.nl. We 

houden een telefonisch interview en gebruiken 

dat in een van de afleveringen. Voor je het 

weet, ben je beroemd in heel Duinoord en 

omstreken!

Werkgroep Duurzaam Duinoord

 Jelle de Jong
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De Reinkenstraat is zo’n BIZ. Er zijn veel 

plannen voor activiteiten, maar op dit 

moment is er te weinig menskracht om  

ze allemaal te verwezenlijken. De BIZ 

draait namelijk helemaal op de inzet  

van vrijwilligers. 

Winkels en bedrijven die gezamenlijk hun straat of gebied onder de aandacht willen 
brengen, kunnen een Bedrijven Investeringszone oprichten, een BIZ. Die mogelijk-
heid bestaat sinds een jaar of vijftien. Het is een uitbreiding van de vanouds bekende 
winkeliersvereniging. Met zo'n BIZ kun je allerlei activiteiten ondernemen en je spreekt 
daarvoor een bepaalde periode af. Je regelt bijvoorbeeld een gezamenlijke website en 
Facebook-pagina, de kerstversiering van de straat en allerlei activiteiten om de winkel-
straat onder de aandacht te brengen.

BIZ Reinkenstraat zoekt secretaris

Je komt met heel veel 
mensen in contact

Aanmelden voor deze functie? Liever 

eerst meer weten over het werk? Maak 

een afspraak met Annemarie Harmsen 

(annemarie.harmsen@hotmail.com)  

of Harry van Oosterom  

(jp_van_oosterom@hotmail.com).

Reinkenstraat. De secretaris, Annemarie 

Harmsen, is zelf geen winkelier en ze 

woont ook niet in Duinoord. Dit laatste 

vindt niemand een ideale situatie, zijzelf 

nog het minst. Immers, wanneer je als 

secretaris niet in de buurt woont, mis je 

de informele contacten en moet je al het 

werk via de formele lijn doen. Dat werkt 

een stuk lastiger, vooral omdat de BIZ 

in de toekomst meer evenementen gaat 

organiseren. Dan is er een evenemen-

tencommissie nodig en ook daar zal de 

secretaris direct bij betrokken zijn.

Secretaris gevraagd!
Daarom heeft Harry van Oosterom een 

dringende oproep. Welke Duinoorder 

wordt de volgende secretaris van de 

BIZ? “Je moet er flink wat voor kunnen.” 

zegt Harry. “Behalve activiteiten in 

de Reinkenstraat kunnen organiseren, 

moet je je ook op je gemak voelen met 

ambtelijke stukken en in contacten 

met de gemeente.” De secretaris moet 

bovendien goed zijn in het opstellen 

van rapporten en plannen die bij de 

gemeente worden ingediend. Kortom, als 

secretaris zit je als een spin in het web en 

je moet dat ook leuk vinden. “Het is een 

veeleisende, maar geweldig inspirerende 

functie”, zegt Harry, “en je komt met heel 

veel mensen in contact. Wie wil?”

Pieter Duimelaar

Die vrijwilligers kunnen zelf winkelier in 

de straat zijn en het werk voor de BIZ 

ernaast doen. Harry van Oosterom is 

een goed voorbeeld. Hij is de voorzitter 

van de BIZ en is in Duinoord vooral 

bekend als de schoenmaker van de 
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Midden in park Sorghvliet aan de 

Scheveningseweg staan twee grote beuken 

naast elkaar. In de bast van de ene beuk is 

het profiel gekerfd van een jongeman met 

golvend haar. Het betreft een soldaat want 

hij is in uniform, gezien de epauletten en de 

hooggesloten kraag. Naast hem zien we een 

ontploffende granaat.

In de bast van de andere beuk staan twee 

initialen en een jaartal: W.A.1943. Ondanks 

de vele jaren die inmiddels verstreken zijn, is 

het profiel van de man door de groei van de 

boom nauwelijks vervormd.

Wat deed die soldaat daar in het park achter 

het Catshuis? Was het een Nederlander of een 

Duitser en waar staan die initialen W.A. voor? 

Toen, net als nu, was het hele park ommuurd 

en om die reden een prachtige schuilplaats. 

Het vormde een eenheid met het Catshuis 

en was nog niet daarvan afgescheiden, zoals 

tegenwoordig het geval is. De Duitsers, in 

samenwerking met Frits Knolle, vestigden 

In de bast van een beuk, drama 
rondom het Catshuis in WO II

daar in de herfst van 1942 een school voor 

de opleiding van geheim agenten: ‘Agenten 

Schule West’ bijgenaamd ‘Seehof’. 

De geheim agenten van ‘Seehof’ werden 

opgeleid om ingezet te worden als spionnen 

en saboteurs op het moment dat de geal-

lieerden het westelijke deel van Nederland 

zouden binnenvallen. 

De dagelijkse leider van de school was Jan 

Jacobus Bate Spreij. Geboren in 1911 was 

Spreij al vroeg actief in de NSB. Hij volgde 

een SS-opleiding in Duitsland. Na de capi-

tulatie van Nederland meldde hij zich bij de 

Waffen-SS en werd uitgezonden naar het 

Oostfront. Daar raakte hij gewond. Na zijn 

herstel werd hij aangesteld om leiding te 

geven aan ‘Seehof’.

Het liep niet goed met hem af. Op 24 dec 

1943, op de vooravond van zijn vertrek 

naar Maagdenburg om zich te verloven 

met de dochter van een SS -generaal, werd 

hij zwaar beschonken door Frits Knolle 

aangetroffen. Hij werd verdacht verklaard 

van homoseksueel getinte handelingen. Er 

volgde een ‘Kriegsgericht’ met als uitspraak 

de doodstraf. Frits Knolle pleitte nog 

voor hem, maar Reichsführer SS Heinrich 

Himmler bepaalde dat Spreij de gelegen-

heid moest krijgen om zelfmoord te plegen. 

Dat was een heldhaftiger dood dan het 

vuurpeloton. In het Harense Kleinseminarie, 

dat in die tijd dienstdeed als ‘Polizei und 

Untersuchungsgefängnis’, werd hem een 

revolver aangereikt. Na een brief geschreven 

te hebben aan zijn verloofde, schoot hij zich-

zelf door het hoofd. De officiële doodsoor-

zaak luidde: een ongeluk met explosieven.

En wat moeten we denken van onze soldaat 

die zijn selfie in de bast van de beuk kerfde? 

Vermoedelijk staat W.A. voor Weerbaarheid 

Afdeling. Dat was de geüniformeerde 

ordedienst en knokploeg van de Nationaal-

Socialistische Beweging (NSB). Het ligt voor 

de hand dat de granaat verwijst naar de rang 

van de soldaat als grenadier. En de selfie zou 

van een Nederlander kunnen zijn die uit de 

W.A. gerekruteerd werd om als geheim agent 

opgeleid te worden.

In het Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging wordt het dossier met de 

geschiedenis van het Catshuis en park 

Sorghvliet in oorlogstijd bewaard. Het wordt 

vrijgegeven in 2025. Tot dan is het afwachten 

of bovenstaande aanname klopt.

redactie Archipel/Willemspark 

Kiddy Kohnstamm
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Goed bewegen?

Kom naar de oefentherapeut!

(ook zonder verwijzing)

Praktijk voor Houding & Beweging

Joseph Ledelstraat 84 | 2518 KM Den Haag | 070 346 66 54 

www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

O.a. bij klachten van: rug, bekken, heup/knie, nek/schouders, 

werkhouding, spanning, hoofdpijn, oefentherapie voor kinderen; 

ParkinsonNet; lessen fit door goed bewegen

Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….Een nieuwe start….
…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden…alles wat u moet weten over scheiden

Goed geïnformeerd en 
gedegen voorbereid.

In ons gratis boekje 
“Een nieuwe start...” leest u snel 

en eenvoudig de belangrijkste 
ins en outs over scheiden. 
Vol met tips en praktische 

informatie. In heldere, 
duidelijke taal.

Wilt u het boekje ook kosteloos 
ontvangen? Bel direct met de 
Scheidingsplanner Den Haag 

voor uw exemplaar.

scheidingsplanner.nl

Wij maken uw nieuwe fi nanciële 
toekomst transparant, inzichtelijk en 
kijken samen met u vooruit zodat u 
na uw scheiding een nieuwe start 
kunt maken.

Kantoor Den Haag    T  070 - 360 70 00
Beeklaan 389-A    2562 AZ  Den Haag

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl
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Op bijgaande plattegrond staan alle 27 locaties aangegeven 

waarop 34 kunstenaars uit Duinoord en directe omgeving hun 

werk tentoonstellen op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022. Bij 

veel kunstenaars kunt u een kijkje nemen in het atelier. Natuurlijk 

kunt u ook een kunstwerk aanschaffen. Met behulp van de plat-

tegrond kunt u vooraf thuis uw route langs de ateliers plannen. 

Open Ateliers Duinoord  

Bekijk ook de inspirerende website 

die veel extra informatie geeft: 

www.openateliersduinoord.nl

Bij makelaardij Koenders op de hoek van de Reinken- en de 

2e Schuytstraat kunt u van alle deelnemers een kunstwerk 

bekijken. Daar is ook de uitgebreide brochure verkrijgbaar.  

De werkgroep Open Ateliers Duinoord en de redactie wensen 

u een kunstrijk weekend.

De redactie

18 en 19 juni 2022

'Vrienden van Duinoord’ gezocht
  

De stichting werkt samen met het Bewonersoverleg Duinoord en 

bestaat sinds 1997. Voorzitter Pepijn van Wijmen: “Hoewel de 

stichting al bijna 25 jaar bestaat, zijn wij na de zomer van 2021  

als bestuur in een nieuwe samenstelling begonnen. We zijn 

allemaal enthousiaste bewoners van deze mooie buurt. We willen 

Duinoord nog mooier maken dan het al is! En we zetten ons in 

voor het verstevigen van de onderlinge banden tussen bewoners 

van Duinoord en voor het voorkomen van sociaal isolement. De 

Vrienden van Duinoord maken buurtprojecten financieel mogelijk. 

We willen het komend jaar graag weer mooie nieuwe buurt-

projecten ondersteunen. We zoeken dus nieuwe Vrienden van 

Duinoord en nieuwe projecten!”. 

Enkele mooie projecten waaraan de stichting  
heeft bijgedragen zijn: 
1. Open Ateliers [2020]  

https://www.openateliersduinoord.nl

2. Sunny Court Festival  

http://sunnycourtfestival.nl
3. De Duurzame Markt op de Reinkenstraat 

4. Initiatieven van de Duinoordse Vrouwenclub

Wil je Vriend van Duinoord worden?  

Dit kan vanaf 25 euro per jaar. Via deze link kun je je aanmelden en lid 

worden: stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com. Voor de Vrienden 

van Duinoord organiseren we jaarlijks een gezellige avond met 

terugblik op de gerealiseerde projecten en brainstorm over toekom-

stige projecten. Heb je een idee voor een mooi buurtproject? Meld je 

project aan via: www.duinoord-denhaag.nl/vrienden-van-duinoord of 

zoek contact via stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com om even 

te sparren. Wil je meer informatie over de Vrienden van Duinoord of 

een vraag stellen? Via: stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

De redactie

Ter ondersteuning van projecten die de onderlinge 
banden in de buurt versterken
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DENDERTRAM LIJN 16 –  
De strijd bijna gestreden
Het kan niemand zijn ontgaan, de werkzaamheden voor de aanpassing van het tramtracé van  
lijn 16 zijn in volle gang. De afgelopen twee jaar heeft onze Bewonersorganisatie zich intensief  
beziggehouden met de gevolgen van de komst van de nieuwe tram.

Wat is er aan de hand? De oude rode 

trams op lijn 16 moeten vervangen 

worden door de bredere en zwaardere 

trams met lage vloer. Dit laatste met 

het oog op de rolstoeltoegankelijkheid. 

Hiervoor dienen ook haltes te worden 

aangepast en verplaatst.

Bewoners in de wijken langs het tracé 

waren bezorgd over de inpassing van 

deze nieuwe, zwaardere lagevloer-

tram. Vrees voor trillingsschade aan 

de karakteristieke en kwetsbare huizen 

op de Waldeck Pyrmontkade, Koningin 

Emmakade en Stadhouderslaan. Dit 

ten gevolge van een toename van tril-

lingsterkte door de zwaardere lagevloer-

tram. Ook was er vrees voor onnodige 

SOS Den Haag en de Bomenstichting 

Den Haag.

Door deze grote coalitie en individuele 

bewoners zijn massaal ‘Zienswijzen’ inge-

diend op het concept ‘Voorontwerp Inpassing  

Tramlijn 16’. Toen vrijwel alle vragen, voor-

stellen, ideeën en zorgen uit de ‘Zienswijzen’ 

door het College van B & W aan de kant 

bleken te zijn geschoven, is de gezamen-

lijke actie ‘Dendertram’ opgestart. 

Er zijn gesprekken gevoerd met raads-

leden en er is ingesproken bij de behan-

deling door de Commissie Leefomgeving 

en bij de gemeenteraad.

Er werd met name ingezet op spoorver-

nieuwing met additionele demping op 

de kades, nulmetingen in verband met 

mogelijke trillingsschade en het voor-

komen van onnodige bomenkap. Het 

resultaat van dit alles was helaas mager.

Wel spoorvervanging in de bocht naar de 

Laan van Meerdervoort voor de nieuwe 

halte ter hoogte van de Obrechtstraat 

en ook op de Stadhouderslaan. Maar 

om financiële redenen geen vervan-

ging op de Waldeck Pyrmontkade en 

Koningin Emmakade. En geen extra 

nulmetingen op de beide kades en op 

de Stadhouderslaan. Wel een nieuwe 

middenhalte bij de Obrechtstraat, waar-

door acht kastanjes worden gespaard. 

Maar op het tracé buiten Duinoord is er 

forse bomenkap. 

In een motie werd de verantwoordelijk 

wethouder Van Asten slechts opgedragen 

in gesprek te treden met de bewoners om 

de ongerustheid over de trillingen weg te 

nemen.

Tegen de - na vaststelling van het voor-

ontwerp - prompt afgegeven kapvergun-

ningen werd nog bezwaar gemaakt en 

hangende beroep bij de rechtbank werd 

een voorlopige voorziening gevraagd. Dit 

leverde het redden van twee kastanjes op.

Door de aangedragen 
oplossing voor de 
middenhalte bij de 

Obrechtstraat hebben 
we wel alle acht mooie 

kastanjes gered!

bomenkap en schade aan de bomen.

Toenmalig bestuurssecretaris Gerard 

Burema organiseerde contact met de 

bewonersorganisaties in Zorgvliet, 

Zeeheldenkwartier, Kortenbos, Stichting 
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In verband met de blijvende zorgen over tril-

lingsschade zijn aan het College van B & W  

ter voorbereiding van de bijeenkomst 

met de wethouder nog technische vragen 

gesteld over het effect van trillingen op de 

huizen. Die vragen werden helaas pas beant-

woord na de overigens zeer teleurstellend 

verlopen bijeenkomst met de wethouder op 

1 februari jl. 

De bijeenkomst, waar ook HTM en tril-

lingsonderzoekbureau DGRM bij aanwezig 

waren, deed de onrust bij veel bewoners 

eerder toe- dan afnemen. Reden voor het 

toenmalig raadslid Wijsmuller om nadere 

vragen te stellen aan de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Bij de beantwoording blijft het College bij 

zijn weigering om meer nulmetingen te 

verrichten en de mededeling dat de finan-

ciële posities van HTM en gemeente niet 

voldoende zijn om het dubbelspoor op de 

beide kades te vervangen. Waarom dan wel 

het stuk op de Stadhouderslaan kan worden 

vervangen blijft vooralsnog onduidelijk. 

Terugkijkend is het netto resultaat van 

de actie ‘Dendertram’ wat magertjes te 

noemen. Maar door de aangedragen 

oplossing voor de middenhalte bij de 

Obrechtstraat hebben we wel alle acht 

mooie kastanjes gered! 

Bovendien is het mogelijk en nuttig 

gebleken om met andere (bewoners)orga-

nisaties coalities aan te gaan om elkaar 

te steunen en van elkaar te leren. In ieder 

geval is ervan geleerd om als bewoners-

organisatie zelf pro-actiever te zijn en 

tijdig te achterhalen wanneer belangrijke 

Fietsen Alle Jaren
Een zestal riksja’s rijdt op zondag 22 mei in een vrolijke optocht door Scheveningen. Het is een 
bescheiden opmaat naar een gedroomde echte ‘Long Ride’ ergens in het voorjaar van 2023.

Buitenlucht is voor iedereen goed
Mensen die lichamelijk niet meer zo mobiel 

zijn ervaren de wereld vaak vanachter glas. De 

doelstelling van Fietsen Alle Jaren is om ook díe 

mensen de kans te bieden om deel uit te maken 

van hun omgeving. Het leven houdt immers 

niet op bij een bepaalde leeftijd. Het team van 

Fietsen Alle Jaren vindt het leuk om bij goed 

weer mensen te plezieren met een gratis ritje 

in de buitenlucht. Bijvoorbeeld door het park, 

naar de zee of langs plaatsen waar de passa-

giers vroeger gewoond of gewerkt hebben, een 

lagere school, het ouderlijk huis. Vaak komen 

onderweg spontaan herinneringen boven.

Vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren nemen 

mensen die niet meer zo goed ter been zijn 

maar wel graag een frisse neus halen, mee 

voor een fietstocht in een elektrisch onder-

steunde riksja. Meestal is er ook tijd voor een 

korte stop met een kopje koffie. Elke vrijwil-

liger krijgt een gedegen opleiding. Loopt u 

er warm voor, als vrijwilliger of als deelnemer? 

Neem dan contact op met de coördinator van 

dit lokale initiatief, Ankie Vingerling –  

scheveningen@fietsenallejaren.nl.

De redactie

Fietsen Alle Jaren is een vrijwilligers initiatief dat al  

vijf jaar bestaat en dat is geadopteerd door  

Welzijn Scheveningen. Inmiddels is er naar voorbeeld  

van dit lokale, Scheveningse initiatief ook een  

landelijke stichting Fietsen Alle Jaren.

besluiten worden genomen.

Wel moet de inspraak bij grote infrapro-

jecten veel beter geregeld gaan worden. 

Niet een vrijwel kant-en-klaar plan voor-

leggen maar vooraf sonderen wat de ideeën 

en wensen zijn die bij bewoners leven. Een 

punt dat overigens ook bij een organisatie 

als de Vrienden van Den Haag en een aantal 

partijen in de raad leeft.

Tenslotte, nu er op de kades noch spoor-

vervanging noch nulmetingen zullen 

plaatsvinden, onderzoekt onze bewonersor-

ganisatie thans nog de mogelijkheid om in 

collectief bewoners- verband nulmetingen 

te laten verrichten.

Wordt wellicht vervolgd dus.

Werkgroep Verkeer 

Piet-Hein Schoemaker
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Go Green Markt groot succes
Een fotoverslag van een mooi buurtinitiatief 

Doe ook mee met de groene zomeracties in Duinoord

Bovendien stonden ze klaar 
om ieders vragen te beant-

woorden op weg naar een groener 
huis, tuin, leven en buurt.

Voor de kinderen was er ook van 
alles, zoals schminken, schaken, 

sjoelen en leerzame duurzame 
activiteiten.

De weergoden waren ons goed gezind op 

zaterdag 21 mei, tijdens de Go Green Markt in 

de Reinkenstraat. Vele buurtbewoners maakten van 

de gelegenheid gebruik om op deze mooie lentedag te 

flaneren langs de gezellige kraampjes.

De straat was in groene sferen gehuld met allerlei mooie 

initiatieven en duurzame winkels. Zij stalden hun waren 

uit met bijzondere inspiratie en potentiële aanwinsten 

die aansluiten bij een steeds bewuster leven.

3. Kleine Groene Daken Actie: de 

succesvolle collectieve actie voor 

groene daken is weer van start 

gegaan. In deze actie wordt u 

geheel ontzorgd: van deskundig 

advies tot en met de subsidieaan-

vraag bij gemeente Den Haag. 

Op onze website 
www.duurzaamduinoord.nl vindt u 

alle informatie en kunt u zich direct 

aanmelden voor onze groene acties. 

Beluister ook de Duurzaam Duinoord 

podcast over de Go Green Markt 

met leuke vergroeningstips van de 

standhouders.

Werkgroep Duurzaam Duinoord 

Jana de Heer

De Go Green Markt was het startschot 

van drie aantrekkelijke, collectieve acties 

in Duinoord. U kunt nog meedoen: 

1. Operatie Steenbreek. 25 juni orga-

niseren we samen met Duurzaam 

Den Haag een buurtactie om zoveel 

mogelijk steen te vervangen door 

groen. We plaatsen een container 

op de hoek van het Sweelinckplein 

en de Reinkenstraat. Meld u via 

onze website aan met het aantal 

tegels dat u wilt inleveren bij de 

container en ontvang op 25 juni 

gratis plantjes. 

2. Spetterende Regentonactie: Bestel 

een prachtige regenton met 25% 

korting. U heeft de keuze uit drie 

modellen. Eind juni worden de 

regentonnen geleverd.

Een bruisende boel in de straat

Het zonnetje was ook aanwezig Lokaal geproduceerd voedsel van Rechtstreex
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Het oog van de lezer 
Laat los mijn hand | Edward Docx
Larry, de hoofdpersoon van dit 
verhaal, is een man op leeftijd 
die ongeneeslijk ziek is en geen 
lust heeft in eindeloos lijden. 
Daarom wil hij met zijn zoon 
Louis, met wie hij samenwoont, 
en diens twee halfbroers Ralph 
en Jack naar de levenseinde-
kliniek in Zürich.

Larry woont in Londen en wil met een 

oud busje, gereden door Louis, via allerlei 

herinneringsplaatsen door West-Europa 

naar zijn reis- en einddoel. Tijdens die reis 

worden eindeloze gesprekken gevoerd 

over het zelfgekozen einde van Larry. 

De zoons zijn er niet vanaf het begin bij, 

maar sluiten successievelijk aan, ieder 

met een eigen reden om het wel of niet 

met hun vader eens te zijn. De lange 

gesprekken en gebeurtenissen dringen 

diep in de lezer door, althans bij mij. Een 

heel menselijk verhaal met indringende 

persoonlijke bekentenissen en getui-

genissen, gelardeerd met de nodige 

dagelijkse humor en wederwaardigheden, 

soms praktisch, maar ook vaak onprak-

tisch. Kortom, een uitdaging.

 Marcel Nonhebel

Het besproken boek is te leen bij de buurtbibliotheek in het Trefcentrum in de Reinkenstraat, 

waar een uitstekende collectie boeken van goed niveau te vinden is. Het lenen van de boeken is 

gratis; het lidmaatschap kost m.i.v. 1-1-2022  € 5 per jaar. De catalogus is via de website van het 

Bewonersoverleg in te zien: www.duinoord-denhaag.nl. De boeken kunnen ook digitaal worden 

gereserveerd bij bibliotheek@duinoord-denhaag.nl. De uitleentermijn is vier weken. 
 

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

Tuinadvies van Halsema HoveniersBiologische inheemse bij-vriendelijke planten van Bij Marij

Duurzaam Duinoord stond u te woord van  

Energiecoaching tot Operatie Steenbreek
In volle concentratie aan het schaken  bij schaakhuis En Passant
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Walking Dinner Duinoord 2022

De precieze datum staat nog niet vast, maar we gaan er weer voor!

Medio / einde zomer 2022 is het gezel-

ligste evenement van onze mooie wijk 

weer terug, het Walking Dinner Duinoord. 

Lijkt het je leuk om dit samen met het 

bestuur van het Bewonersoverleg te 

organiseren? Ben je een enthousiaste 

thuiskok en zou je graag voor een 

groepje buurtgenoten willen koken? Of 

lijkt het je juist leuk om lekker bij gezel-

lige mensen in de buurt te gaan eten?

Geef je dan nu op als geïnteresseerde 

door een mail te sturen aan:  

walkingdinnerduinoord@gmail.com 

Vermeld erbij of je wilt: 
 � mee-organiseren 

 � koken 

 � of eten

Bestuur Bewonersoverleg

Nils Nijdam

Deelnemers gezocht

Wil je op de hoogte blijven van het Walking Dinner Duinoord, kijk dan op:  
www.duinoord-denhaag.nl/walkingdinner

Jaarvergadering 2022
In aanwezigheid van een kleine dertig buurtgenoten is op 
donderdag 19 mei in het Trefcentrum de jaarlijkse vergadering  
van het Bewonersoverleg Duinoord gehouden.

Voorzitter Gerard Lucius memoreert in 

zijn openingswoord enkele in het oog 

springende thema’s van het afgelopen 

jaar, zoals de ontwikkelingen rondom lijn 

16, de Duurzaam Duinoord-activiteiten als 

groene daken en de podcast, evenals de 

wijkagenda waaraan veel buurtbewoners 

input hebben gegeven met het invullen van 

de enquête. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

Penningmeester Loek van Noort heeft 

ook voor 2021 de financiën weer netjes op 

orde met een soepel lopende jaarrekening, 

die de goedkeuring krijgt van de kascom-

missie en decharge van de vergadering. 

De begroting en de jaarplannen voor 2022 

worden toegelicht. 

Vier zittende bestuursleden worden herbe-

noemd. Penningmeester Loek van Noort 

en assessorlid Bart Draese voor een derde 

bestuurstermijn, voorzitter Gerard Lucius 

en assessorlid Evelyne Romswinckel voor 

een tweede termijn. Vervolgens wordt 

18



Een nieuwe eigenaar voor uw  
overbodige spullen

Eind augustus ligt de grote voorraad-

kelder onder de hal van de karakte-

ristieke kerk in de 2e Sweelinckstraat 

156 weer propvol met ingezamelde 

spullen voor de populaire Maranatha-

najaarsbazaar, weet uit ervaring Jan 

Goossensen, ex-voorzitter van de 

kerkenraad en medeorganisator van  

de bazaar. 

Al meer dan twintig jaar houdt deze 

protestantse kerk een grote kleding-, 

boeken- en snuffelbeurs. Gedurende 

de coronaperiode was er helaas geen 

bazaar, maar nu gaan ze er weer volop 

tegenaan. Buurtgenoten brengen 

de spullen in. U kunt alles inleveren 

wat thuis in de weg ligt, en wat u al 

meermalen vertwijfeld in handen hebt 

gehad: ”Bewaren of toch maar niet?” 

Kleding, boeken, schilderijen, brocante, 

sieraden, serviesgoed, klein huisraad en 

Inbrengen:  zaterdag 9 juli, 20 en 27 augustus, tussen 10:00 en 12:00 uur.

Bazaardagen:  vrijdag 2 en zaterdag 3 september.

Locatie:  Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156

speelgoed. Geen meubels en loodzware 

tv’s, die blijven thuis.

In de zomermaanden is de kerk op drie 

zaterdagen geopend om goederen in 

te leveren, te weten op 9 juli, 20 en 

27 augustus. De opbrengst beloopt 

gewoontegetrouw rond de € 13.000. Het 

geld is ter verruiming van het ‘huis-

houdgeld’ en wordt besteed aan tal van 

zaken om de kerk, een gemeentelijk 

monument, in stand te houden. Denk 

aan onderhoud, schoonmaak en de 

energierekening.

 

Elke bazaar gaat er ook € 1000 naar een 

sociaal doel in Den Haag. Op vrijdag 2 

en zaterdag 3 september is de bazaar 

geopend. Noteer alvast de datum, u 

bent van harte welkom.

De redactie

Elke bazaar gaat  
er ook € 1000 naar  

een sociaal doel  
in Den Haag.

ingestemd met de installatie van drie 

nieuwe bestuursleden. Paul Melessen 

wordt bestuurssecretaris, Natalie Speet 

en Nils Nijdam treden toe als assessor-

leden. De nieuwe bestuursleden stellen 

zich voor en benadrukken hun enthou-

siasme om zich met dit lidmaatschap 

nuttig te kunnen maken voor de mooie 

wijk Duinoord. 

Gerard Lucius zet de vrijwilligers en hun 

activiteiten in het spotlight, waarbij hij 

enkelen met name noemt en hij sluit af 

met het uitreiken van de jaarlijkse vrijwil-

ligers wisseltrofee, die dit jaar wordt 

toegekend aan de werkgroep Verkeer 

voor hun niet-aflatende betrokkenheid 

bij tramlijn 16. Op de foto krijgt Bert 

Ouwehand de trofee overhandigd van 

voorzitter Gerard Lucius. 

Zoals gebruikelijk is er ter afsluiting een 

gezellig samenzijn met een drankje.

De redactie

19



Bezoek ook onze prachtige nieuwe website!
 

  residencemakelaars.com

Banstraat 1     •      2517 GH  Den Haag     •     070 24 00 213     •     residencemakelaars.com

“Meer dan alleen thuiskomen”

Carolijn Westenburg

Dimitri Papaioanou Antonella Comelli

Ronald Maarschalkerweerd

Residence - advertentie - v2.indd   1Residence - advertentie - v2.indd   1 20/01/2022   13:0220/01/2022   13:02
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www.duurzaamduinoord.nl

In Duinoord zijn zes energiecoaches 

actief. Wij zijn buurtgenoten die onze 

kennis en ervaring met het verduur-

zamen van woningen willen inzetten 

om jou te helpen met het energie-

zuiniger maken van je huis of met 

de aanschaf van zonnepanelen, een 

warmtepomp of een groen dak. Wij 

leveren niks en voeren de maatre-

gelen niet voor je uit, maar verkennen 

samen met jou de mogelijkheden, 

doen suggesties voor leveranciers en 

installateurs en geven tips over subsi-

dies en financiering. Kortom, we laten 

je door de bomen het bos weer zien. 

Energiecoaches, ook voor VvE’s  
en huurders

Als energiecoaches worden we vooral 

gevraagd door woningeigenaren. 

Daarmee bereiken we slechts de 

helft van de wijk aangezien 50% van 

de woningen in Duinoord sociale en 

vooral particuliere huurwoningen zijn. 

Energiecoaches zijn er echter ook 

voor huurders! Ons adviesgesprek 

zal dan niet gaan over grote investe-

ringen, maar vooral over zaken die je 

als huurder zelf kan doen. Met een 

paar gerichte maatregelen kan je al 

veel energie en geld besparen. Als 

je nu al wilt weten wat je kan doen, 

luister dan naar onze podcast over 

kleine maatregelen. De link naar onze 

podcast vind je op onze website:  

www.duurzaamduinoord.nl 

Een andere doelgroep die ook 

gebruik kan maken van de dien-

sten van een energiecoach, zijn 

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 

87% van de woningen in Duinoord 

maakt deel uit van een VvE. De 

meeste VvE’s bestaan uit twee of drie 

appartementen, maar we hebben in 

de wijk ook grote VvE’s van dertig 

woningen en meer. Omdat het 

onderhoud een gezamenlijke verant-

woordelijkheid is, zal verduurzaming 

meestal ook door de VvE moeten 

worden opgepakt. Bijvoorbeeld het 

plaatsen van isolatieglas, dak- en 

vloerisolatie en/of het leggen van een 

groen dak. Ook zonnepanelen zullen 

altijd in VvE-verband worden gedaan, 

waarbij je rekening moet houden met 

juridische, technische en financiële 

aspecten. Daarnaast zijn er subsidies 

die alleen voor VvE ’s beschikbaar 

zijn. De energiecoaches kunnen je 

uitleggen hoe dit in zijn werk gaat en 

kunnen je helpen om het gesprek met 

de VvE te starten.

Wil jij als woningeigenaar, als VvE 

of als huurder een gesprek met een 

energiecoach, stuur dan een mail met 

naam en adres naar:  

duurzaam@duinoord-denhaag.nl

Een van de energiecoaches neemt 

contact met je op en komt snel 

langs voor een gesprek. De energie-

coaches doen dit gratis en geheel 

belangeloos.

Werkgroep Duurzaam Duinoord

Menno van Ginkel

Met een paar gerichte 
maatregelen kan je al 
veel energie en geld 

besparen.
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François jr. heeft bijna 2000 werken op zijn naam staan, waaronder 

composities voor uiteenlopende gelegenheden van het Koninklijk Huis.

Na Dunklers overlijden wordt zijn muzikale erfenis in 1879 door 

de Koninklijke Militaire Kapel gekocht van de weduwe Dunkler-

Wilhelmi voor 16.000 gulden. Helaas gaat in het voorjaar van 

1919 bijna de complete collectie partituren en partijen verloren 

als de Oranjekazerne in Den Haag afbrandt. 

Het muziekkorps Stafmuziek der Grenadiers verzorgt perio-

diek concerten in Nederlandse provinciehoofdsteden. Het 

internationale concours tijdens de Wereldtentoonstelling 

in 1867 in Parijs is ongetwijfeld een van de hoogtepunten in 

Dunklers carrière. Hier laat hij zien dat hij als kapelmeester tot 

de top van Europa behoort door een tweede prijs te behalen. 

Dirigent Dunkler ontvangt in Parijs uit handen van keizerin 

Eugénie van Frankrijk het ridderkruis van het Legioen van Eer. Na 

terugkeer in eigen land wordt hij als een held onthaald.

In 1861 verleent koning Willem III hem de rang van officier met 

de titel van Directeur der Muziek vanwege zijn grote verdienste 

als kapelmeester. In 1876 wordt daar Inspecteur der Militaire 

Muziekkorpsen aan toegevoegd. De grootste onderscheiding 

is echter de verlening van het predicaat ‘Koninklijk’ aan het 

muziekkorps Stafmuziek der Grenadiers op 3 augustus 1876 

door koning Willem III. Vanaf dat moment heet het korps 

Koninklijke Militaire Kapel. 

François jr. trouwt in 1846 in Den Haag met Christina Wilhelmi. 

Samen hebben zij twaalf kinderen, waarvan zeven uit eerdere huwe-

lijken en vijf gezamenlijk. Hun zoon Emile François (1838-1871) is 

een bekend cellist en zoon François (1840-1866) is componist.

Sandra van Dijk

C’est le ton qui fait la musique 

François Dunkler jr. (1816-1878) is een van de negentiende-eeuwse componisten naar wie een straat  
in onze wijk is genoemd. Hij maakt furore als musicus en dirigent bij militaire muziekkorpsen.

François Dunkler jr. wordt in Namen geboren in een muzikaal gezin. 

Zijn vader is de in Duitsland geboren François Dunkler sr., een 

befaamd trombonist, militair kapelmeester en dirigent. 

François jr. krijgt de eerste muzieklessen van zijn vader, die in 1816 in 

Nederland tot kapelmeester wordt benoemd bij het Regiment Lichte 

Dragonders No.5. In 1819 is zijn vader kapelmeester van het muziek-

korps van de 11e afdeling Infanterie. In 1829 wordt hij door koning 

Willem I benoemd tot kapelmeester van het net opgerichte muziek-

korps Stafmuziek der Grenadiers dat behoort bij het Garderegiment 

Grenadiers en Jagers. Dit militaire ensemble speelt vanaf 1835 een 

grote rol in het Haagse muziekleven.

François Dunkler jr. ontwikkelt zich tot een virtuoos klarinettist en 

trombonist. Hij debuteert als elfjarige klarinettist bij het muziekkorps 

van de 11e afdeling Infanterie. In Den Haag bespeelt hij vanaf 1829 

de es-klarinet in het muziekkorps Stafmuziek der Grenadiers en de 

trombone in de Koninklijke Kapel. In 1843 treedt hij als klarinettist 

op bij de Koninklijke Franse Schouwburg in Den Haag.

Als zijn vader op 11 april 1849 met pensioen gaat, volgt François jr. 

hem op als kapelmeester. Onder zijn leiding maakt Stafmuziek der 

Grenadiers furore. Deze periode is van grote betekenis voor het 

korps en voor de ontwikkeling van de blaasmuziek. Er is een ruimere 

bezetting en het toenemende aantal professionele muzikanten stuwt 

het niveau omhoog. Naast koperen blaasinstrumenten van instru-

mentenmaker Sax voert Dunkler ook diens basklarinet en saxofoon 

in. Hij volgt de muzikale ontwikkelingen op de voet en ontwikkelt 

een eigen stijl. Hij geeft concerten, componeert en arrangeert 

muziek, ook voor niet-militaire blaasorkesten.  

François Dunkler junior

Koninklijke Militaire Kapel ca. 1926, Collectie Haags Gemeentearchief
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VuilJutten in Duinoord
4 juni wordt een gedenkwaardige dag voor het VuilJut team van Duinoord. We zijn  
dan een jaar actief, iedere eerste zaterdag van de maand. 1 januari was vanwege  
Nieuwjaarsdag geen optie. Maar 8 januari waren we weer met tien man.

Omdat we ons steeds meer zijn gaan ergeren 

aan de hoeveelheid vuil op straat en ook op 

het mooie Sweelinckplein, is een jaar geleden 

het VuilJut Team Duinoord opgestart. Vooral 

sigarettenfilters zijn ons een doorn in het 

oog. Ongeveer bij elke stap die je doet 

liggen ze. Het houdt niet op. Ook beker-

tjes, plastic zakjes en ander plastic, blikjes 

en zowel glazen als plastic flessen liggen er 

volop. Gelukkig is het laatste sinds een jaar 

minder geworden omdat er statiegeld op zit. 

We verheugen ons op 31 december als ook 

op blikjes statiegeld geheven gaat worden.

Sigarettenfilters, een ware plaag
Jammer dat er geen statiegeld op sigaretten-

filters kan komen. De ex-rokers in ons team 

gooiden vroeger ook wel eens hun peuken 

op straat. Maar met de kennis van nu kan 

dat echt niet meer! Sigarettenfilters doen er 

extreem lang over om te verteren: maar liefst 

twee tot twaalf jaar! Bovendien is de kans 

groot dat ze in het riool of de zee terecht 

Gewoon Mee Doen. Op 
Naar Het Volgende Jaar.

komen, als je ziet hoeveel er in de goot en bij 

de afvoerputten liggen. Eén sigarettenfilter 

kan acht liter water verontreinigen. De chemi-

caliën in veel filters, zoals celluloseacetaat, 

rattengif (arseen), lood en pesticiden, sijpelen 

zo het grondwater in.

Hoe gaan we te werk
Elke eerste zaterdag van de maand om 

11:00 uur starten we bij het Trefcentrum 

Duinoord, Sweelinckplein 42. We gaan 

meestal door tot ongeveer 13:00 uur. Als 

er tijd is, verenigen we het nuttige met het 

aangename en drinken we iets met elkaar. 

Al diverse keren hebben we van horeca-

ondernemers in Reinken- en Valeriusstraat 

gratis iets aangeboden gekregen. Waarvoor 

hartelijk dank! 

Als het aantal deelnemers groot genoeg is, 

verdelen we ons in groepjes en verspreiden 

we ons over meerdere gebiedjes. Vaak 

lopen we door de Reinkenstraat en eindigen 

bij lijn 11 en omgeving. Daar is het helemaal 

erg, vooral in de groenvoorziening. Door 

de Sweelinckstraat naar de Valeriusstraat 

is ook een zinvolle route en uiteraard het 

Sweelinckplein. Soms gaat een groepje naar 

het Stadhoudersplantsoen, de Suez- of de 

Conradkade. Werk genoeg! 

Na een jaar VuilJutten zullen we in het 

vervolg herkenbaar zijn aan blauwe en 

groene petten met buttons en/of we lopen 

in blauw/groene kleding, de kleuren van 

het Bewonersoverleg, dat ons financieel 

heeft ondersteund voor de aanschaf 

van de petten. We zijn er super blij 

mee. Ter gelegenheid van het eenjarig 

bestaan hebben jutters die op 4 juni 

hebben meegewerkt aan de schoon-

maak als verrassing een paar 'Nederland 

Schoon' blauw/groene werkhandschoenen 

cadeau gekregen. Na afloop hebben we 

gezellig met elkaar geluncht. 

Helpt u mee?
We hopen steeds meer mensen enthou-

siast te krijgen om mee te doen. Iedere 

maand kondigen wij de VuilJut aan op 

Hoplr, Nextdoor en op een straatapp. Na de 

activiteit plaatsen we een foto. Iedereen kan 

meedoen. Wanneer je een raapstok wilt, is 

het handig om dat aan te geven. Neem altijd 

zelf een vuilniszak mee.

Het VuilJut Team Duinoord

Bettina van Elk
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Wanneer is het juiste moment 
om úw huis te verkopen?

Herman
Menno

www.zeilstramakelaars.nl

Wij helpen u graag!

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

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

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

www.dobbervanginkel.nl

Dobber Van Ginkel geeft advies over uw 
testament of levenstestament, zorgt voor 
een betrouwbare uitvoering en helpt met 

het afwikkelen van een nalatenschap.

Dobber Van Ginkel | Schuytstraat 50 | Den Haag  
  06 21 88 57 42 | info@dobbervanginkel.nl

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

vrĳblĳvend kennismakingsgesprek. 

Menno van Ginkel (Levens)Executeur
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Beelden in Duinoord
De Bedenker
Uit de wijk komt het verzoek om in ’t Lopend 
Vuurtje aandacht te besteden aan deze sculp-
tuur, die de aandacht trekt van erlangs wande-
lende en fietsende buurtbewoners. Het beeld is 
particulier eigendom en informatie erover was 
niet openbaar. Met veler medewerking heeft de 
redactie stap voor stap de puzzel kunnen leggen.

De sculptuur in de voortuin van het imposante gebouw aan de 

kop van het Sweelinckplein is er geplaatst in 2004, ter gele-

genheid van de heropening van het kantoor van Octrooibureau 

Arnold & Siedsma op initiatief van de toenmalige directeur 

Bas ’t Jong van het octrooibureau. Na de ingrijpende restau-

ratie door eigenaar en verhuurder Bart Diepen en zijn vennoot 

herkreeg het pand zijn monumentale karakter. Het beeld is van 

de hand van kunstenaar Diet Wiegman.

De oplettende voorbijganger zal de overeenkomst niet 

ontgaan met ‘Le Penseur’ / ‘De Denker’ van Rodin. Maar de 

naamgeving is niet alleen toepasselijk vanwege de houding 

van de afgebeelde mannelijke figuur. Op de achterkant van 

het beeld staan - helaas niet te zien vanaf de straatkant - 

afbeeldingen van allerlei uitvindingen. Uitvindingen die weer 

verwijzen naar de dienstverlening van de opdrachtgever, het 

octrooibureau. De plaatsing in de voortuin destijds was spec-

taculair. Verhuurder Bart Diepen moest een enorme kraan-

wagen laten komen om het beeld in positie op de sokkel te 

kunnen plaatsen. 

Als in 2015 Octrooibureau Arnold & Siedsma vertrekt uit het pand 

en verhuist naar de Bezuidenhoutseweg, blijft ‘De Bedenker’ 

achter in de tuin aan het Sweelinckplein. Maar het octrooibureau 

zal als opdrachtgever en als naamgever altijd nauw verbonden 

blijven aan de sculptuur van Diet Wiegman. Verhuurder en eige-

naar van Sweelinckplein nummer 1, Bart Diepen, en de nieuwe 

huurders, Duinoord Business Center, houden het kunstwerk in 

het oog. ‘De Bedenker’ is opgebouwd uit grove, witte chamotte 

klei met een groene glazuurlaag aan boven- en achterkant. De 

contrafiguur heeft een geelachtige glazuurlaag. De sculptuur is 

bevestigd op een roodbakstenen sokkel. 

Diet Wiegman is geboren in Schiedam in 1944. Hij volgt zijn 

opleiding aan de Rotterdamse Kunstacademie, de huidige 

Willem de Kooning Academie. Eind jaren zestig verwerft hij 

bekendheid als keramist, maar gaandeweg bekwaamt hij zich 

in veel disciplines. Hij verwerkt in zijn sculpturen alle denkbare 

materialen - glas, hout, keramiek, papier, afval, spiegels. Gallery 

Delta vertegenwoordigt Wiegmans werk. Hij verwerft internati-

onale bekendheid en op diverse plekken in de openbare ruimte 

zijn beelden van zijn hand te vinden. Zijn werk is eigenzinnig en 

soms tegendraads, hij speelt met kunst en kitsch, met vorm en 

tegenvorm. Wiegmans werk bevindt zich in musea en particuliere 

collecties in binnen- en buitenland.

Kitty Bos
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The expat pages
PITSSTOP GARAGE – 30 YEARS OLD
A landmark in the Duinoord neighbourhood 

– the Pitsstop Garage on the  

2e Schuytstraat will celebrate its 30th 

Jubilee on 16th June. We thought you’d like 

to know more about it. 

Marco, the current owner, was born in the 

Galileistraat, where his father, George, had 

a doctor’s practice. His father came to the 

Netherlands from Ambon after the Japanese 

occupation and was the founder of the 

doctors’ night service. Marco inherited his 

father’s brains so was a good student at 

the Sorghvliet grammar school but took 

another route when he discovered that he 

was interested in technology, just like his 

grandfather, Djien. When he was only 15 

years old he used to tinker with mopeds, 

finding out how their engines worked and 

improving their performance. He metamor-

phosized his first car, a Volkswagen Beetle 

by spending all his earnings on a Porsche 

engine, which he built into his Beetle. After 

crashing his pride and joy, a string of Alfa 

Romeos followed, all of which he customized 

with wide wheels, bucket seats, etc. 

Having worked in several different garages 

including the Volkswagen dealer, Wittebrug, 

in the Fahrenheitstraat, he started up a busi-

ness with his old school pal, Erik de Roode, 

on the Soestdijksekade where the garage 

they rented was just big enough for 2 cars. 

Their popularity grew and a larger garage 

was needed, so when Auto Weimar in the 

2e Schuytstraat came up for rent, Pitsstop 

Garage was established. The call for second 

hand cars was growing so they also took 

over a large showroom on the Badhuisstraat.

Fifteen years later, Erik found he had less 

time, so Marco continued the business on 

his own, but they are still good friends and 

their original clientele still comes back time 

after time, as well as new customers, such as 

their grandchildren. 

Marco restores all makes of car, old ones, 

new ones, and anyone is welcome to call 

in. Over the years the job has changed. 

There used to be more big repair jobs, such 

as welding jobs on rusty parts of the car, 

fixing oil leaks and adjusting valves. It was 

real craftsmanship, keeping cars safe for 

the road. Now it’s much more maintenance 

work. Cars don’t rust anymore and engines 

It was placed there in 2004, on the occasion 

of the reopening of the Arnold & Siedsma 

Patent Office and the sculptor is Diet 

Wiegman. The sculpture brings ‘Le Penseur’ 

by Rodin to mind, but the name, The Thinker 

(Denker in Dutch), refers not only to the pose 

struck by this male figure. On the back of 

the sculpture, which you cannot see from 

the street, there are all kinds of images of 

different inventions, and these refer in turn 

to the service provided by the Patent Office 

– inventions that have been thought up by 

their customers. When the Patent Office 

moved in 2015, The Thinker was left in the 

garden for the new residents, Duinoord 

Business Center, to enjoy. It is a difficult 

statue to move as it is made of rough, white 

Chamotte clay with a green glaze on the top 

and bottom. The figure itself has a yellowish 

glaze with a red brick pedestal. 

The sculptor, Diet Wiegman, was born 

in Schiedam in 1944. He studied at the 

Rotterdam Academy of Art, which is now the 

Willem de Kooning Academy. He became 

famous at the end of the Sixties as a ceramic 

artist but he used all kinds of materials in his 

sculptures, such as glass, wood, paper, trash 

and mirrors. His work can be seen in Gallery 

Delta, as well as several museums and 

private collections here in the Netherlands 

and abroad.

Roadworks 
I think the amount of roadworks in the area 

can’t have escaped anyone’s attention these 

last few months. The main cause of this is 

the modification of tramline 16, which is 

now in full swing. The Duinoord Residents’ 

Association has been actively monitoring the 

progress of this project. 

So what is happening? The old red trams are 

being replaced by wider, heavier trams with 

a lower floor, for easier wheelchair access. 

Residents who live along the line were 

worried that the new trams would cause 

more noise and vibration, which would be 

damaging for the beautiful, old buildings 

along the Waldeck Pyrmontkade, Koningin 

Emmakade and Stadhouderslaan. And 

many feared for the unnecessary destruc-

tion of the mature trees along the route. 

An action group was formed against the 

and materials are much better. What hasn’t 

changed is the lay-out of Marco’s garage 

and the traditional, quality service he offers. 

He loves his job.

The garage has often been used for photo-

shoots for magazines and photography 

students. It has also been the subject of 

TV Dutch programmes: Man bijt Hond and 

Wegmisbruikers. A well-known Dutch TV 

presenter turned up with a hidden camera 

as part of a programme where he went to 

16 different garages to ask for advice on car 

repairs. Marco’s garage was the last to be 

visited and he was the one shown to be the 

most positive, with the best, fairest advice 

and know-how.

And the name Pitsstop? Marco has been 

a Formula 1 fan for 40 years. There are 

pictures of racing cars and drivers in his 

garage. Marco himself took part in the Dutch 

Karting Championships when he was young, 

once ending up 8th. He even raced against 

Jos Verstappen who he says was “twice as 

fast as he was!” That’s honesty for you!

Walking Dinner in Duinoord
Participants wanted
This summer the Duinoord Walking Dinner 

will be taking place again, although the 

exact date has not yet been set. Would 

you like to help the Residents’ Committee 

(Bewonersoverleg) to organise this? Are 

you a keen home chef and would you like to 

cook for your neighbours? Or do you think 

it would be fun to have a dinner cooked for 

you by someone in the neighbourhood?

Let us know you are interested by sending an 

email to: walkingdinnerduinoord@gmail.com. 

Please indicate if you would like to: 

 � Help organise 

 �  Cook

 �  or Eat

Full details can be found at:  

www.duinoord-denhaag.nl/walkingdinner.

The Thinker 
As you walk or cycle past the impressive 

building at the top of the Sweelinckplein 

and peek over the wall, into the garden, you 

may see an unusual sculpture. It caught my 

attention so I asked Kitty Bos to find out 

about it for me.
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Thunder Tram, with many meetings held 

with councillors and government officials 

asking for extra shock absorption along the 

lines, noise limits and restrictions on how 

many trees were cut down, but in general 

these demands appear to have fallen on 

deaf ears. Luckily, the action group did save 

eight chestnut trees at the crossing with the 

Obrechtstraat, but outside our neighbour-

hood the tree felling has been quite fierce. 

Further meetings with different authorities 

and councillors regarding the vibrations and 

noise increased residents’ worries, rather 

than reassured them, so more action was 

needed. However, the action group have 

been told that the financial situation of 

HTM and the municipality means that their 

demands cannot be met. Lessons have 

been learned, eight beautiful chestnut trees 

have been saved and the action group is 

still looking into what they can do about the 

noise now the project is coming to a close. 

So watch this space.

Jumble Sale at the Maranatha Church
For more than 20 years the Maranatha 

Church in the 2e Sweelinckstraat has held 

an Autumn Bazaar, but due to Corona, there 

has been no clothes, book and jumble sale 

for over 2 years. People have continued to 

bring clothes, books, paintings, bric-a-brac, 

jewellery, crockery, household items and 

toys to the church so there is now a good 

stock but more items are still welcome – but 

no furniture or heavy TVs, please. You can 

donate any of these items by bringing them 

to the church on three Saturdays:  

9th July, 20th & 27th August between 10 and 

12 o’clock. Usually the bazaar raises around 

€ 13,000 and the money is used to maintain 

this lovely church. Also, € 1,000 from the 

money raised goes to a charity. The Bazaar 
will be held on Friday 2nd and Saturday 3rd 
of September. You will be very welcome to 

attend so put the date in your diary.  

Open Ateliers in Duinoord 
18th and 19th June, 2022 
Earlier in this ‘t Lopend Vuurtje you will 

find a map showing all 27 locations where 

34 local artists will be exhibiting their work 

during the Open Ateliers Days – Saturday 

18th & Sunday 19th June. You get to take a 

look in these artists’ studios, have a chance 

to talk to the artist themselves, and even 

buy some of their work if you want to. At 

Koenders Real Estate on the corner of the 

Reinkenstraat and the 2e Schuytstraat, there 

is an exhibition of each participant’s work 

and you can pick up a brochure there with 

full details, or check out the website:  

www.openateliersduinoord.nl.

All-Age Cycling
On Sunday 22nd May, six rickshaws could 

be seen touring Scheveningen. This was a 

modest prelude to a ‘Long Ride’ that the 

organisers are hoping to bring about in the 

Spring of 2023. 

Often, people who are no longer very 

mobile only get to see the outside world 

from behind glass. Yet fresh air is good for 

everyone, so All-Age Cycling (Fietsen Alle 

Jaren) wants to make sure the less mobile 

members of our neighbourhood also get 

the chance to take a cycle ride and see 

their lovely surroundings. Volunteers from 

Fietsen Alle Jaren offer a trip in an elec-

tric rickshaw to people who are no longer 

mobile: perhaps a ride around a park, along 

the boulevard or past their passenger’s 

previous home or workplace, their school or 

anywhere to bring back memories. A breath 

of fresh air and a stop for a cup of coffee. 

Volunteers are trained and get a lot 

of pleasure from this work – as well as 

keeping fit. If you would like to volunteer, 

please contact the coordinator of this 

great initiative, Ankie Vingerling:  

scheveningen@fietsenallejaren.nl.

WANTED: New ‘Friends of Duinoord’ to 
help support projects that will streng-
then neighbourhood ties
Voluntary organisation, Friends of Duinoord, 

works closely with the Duinoord Residents’ 

Association and has been doing great work 

in our neighbourhood since 1997.

Chairman Pepijn van Wijmen tells us: “Even 

though the society has been in existence 

for almost 25 years, the current team that 

formed at the end of the summer 2021 is 

practically brand new. We are all enthusi-

astic residents that want the very best for 

our lovely neighbourhood. We just want to 

strengthen the ties, making Duinooord even 

better than it already is! Strengthening the 

feeling of community and preventing social 

isolation are what we are striving for. The 

Friends of Duinoord also make neighbour-

hood projects financially feasible. We would 

love to support even more new neigh-

bourhood projects and that is why we are 

looking for new Friends of Duinoord and new 

projects!”

These are just a few of the great projects that 

the society has contributed to in the past:

1. Open Ateliers [2020]  
www.openateliersduinoord.nl

2. Sunny Court Festival  

http://sunnycourtfestival.nl
3. The Sustainable Market on the 

Reinkenstraat

4. Initiatives of the Duinoord Women’s 

Club

We organise a fun annual evening out for the 

Friends of Duinoord when we look back on 

all the projects that we have made possible 

and we brainstorm future projects. 

Are you interested in becoming a Friend of 

Duinoord? You can contribute as little as 25 

Euros per year and register to be a member 

via this link:  

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

Do you have any good ideas about what we 

could do in Duinoord? Make your project 

suggestions via: www.duinoord-denhaag.
nl/vrienden-van-duinoord or by sending an 

email to the above address.

If you would like more information about the 

Friends of Duinoord or you have a question 

for us you can send an email to:  

stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com.

Expat page by Traysi Smith

TRAYSI'S TRANSLATIONS
Obrechtstraat 399

2517 VB Den Haag

06 49 61 35 71

traysi@traysistranslations.nl
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Alstublieft... 
een cadeautje voor u!

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

Cadeaubon niet inwisselbaar tegen 
contanten. Geldig t/m 31 juli 2022

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

Uitgezonderd luiers en babyvoeding.


