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BEHEERSBAAR ONDERHOUD AAN UW GEBOUW
Nodig Alexandria eens uit!
Restauratie- en renovatiebedrijf
Alexandria is ook gespecialiseerd
in onderhoud en beheer.
We schuiven graag een keer
vrijblijvend aan bij uw VvEvergadering. 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!
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Beste Buurtgenoten
De zomer van 2022 gaat wellicht de geschiedenisboeken in als de warmste en
zonnigste zomer ooit. De redactie hoopt dat ook u heeft kunnen genieten van het
mooie weer. Echter, ondanks het mooie weer was het in onze buurt niet alleen maar
zonneschijn. Het Krot van Kroatië is al vele jaren een doorn is ons oog. Verkrotting en
verloedering in onze mooie wijk! Terecht dat er in augustus een protestdemonstratie
was. In dit Lopend Vuurtje een reportage.
Ook staan we stil bij het protest voor de deur van de Russische ambassade. Veel
buurt- en stadsgenoten staan er al maanden dagelijks vreedzaam te demonstreren. De
grote Oekraïense vlag trekt veel bezoekers en dus bekijks. Uiteraard ook weer volop
aandacht voor Duurzaam Duinoord. Wat te denken van regentonnen met korting, de
operatie Steenbreek of het grote interview met de directeur van Duurzaam Den Haag,
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oud-wethouder Joris Wijsmuller. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom bij het
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kenniscafé Duurzaam Duinoord.
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Uiteraard ook aandacht voor vertier in de wijk. Het Walking Dinner en Sunny Court

‘t Lekkerste van Duinoord
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festival vinden namelijk weer plaats in oktober. Heerlijk koken voor buurtgenoten of bij

Sunny Court Festival 20022
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hen gaan dineren. De kans om nieuwe vrienden in de wijk te maken. Kortom, er is weer

Buurtgenoten
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genoeg te lezen in ons blad. Alle contribuanten en bezorgers wederom hartelijk dank

Schande Kroatië, schaam je!
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voor jullie onmisbare steun.
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Nuttige informatie
Politiebureau Scheveningen
Nieuwe Parklaan 250, tel. 070 424 5011
Diverse aangiftes: www.politie.nl/haaglanden
Wijkagent Anje Veentjer
tel. 0900 8844, anje.veentjer@politie.nl
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303, tel. 14070
Meldingen openbare ruimte
www.denhaag.nl, tel. 14070
Meldpunt Graffiti
meldpuntgraffiti@denhaag.nl, tel. 070 353 4605
Welzijn Scheveningen
Prins Mauritslaan 82, tel. 070 416 2020
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ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl
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Elke ochtend (behalve zo) tussen 9-10 uur gebeld
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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
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tel. 070 352 0416 (ook voor meer informatie)
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Carrière-switches, schakelen met talenten
In gesprek met Joris Wijsmuller, fotograaf, timmerman, videotechnicus, slotenmaker,
gemeenteraadslid, wethouder, directeur Duurzaam Den Haag en redacteur.

Op het gezamenlijk redactieoverleg van Haagse wijkkranten neemt aan het tafeltje tegenover mij
Joris Wijsmuller plaats. Een oud-wethouder in een vrijwilligersfunctie is geen dagelijkse kost. Het
maakt mij nieuwsgierig. Bovendien is Joris kortgeleden directeur geworden van Duurzaam Den Haag.
’t Lopend Vuurtje krijgt een interview. Menno van Ginkel, energiecoach en lid van de
Werkgroep Duurzaam Duinoord versterkt de redactie.
Joris is een man van de klok. Precies op de

in de Blauwe Aanslag, als lid van het krakers-

Kruisraketten Nee!

afgesproken tijd parkeert hij zijn fiets tegen

collectief. De Blauwe Aanslag is de bijnaam

De antikernwapendemonstratie in 1983 in Den

de gevel van het Trefcentrum. Hij neemt een

voor het voormalige belastingkantoor aan het

Haag tegen de stationering van kruisraketten

alcoholvrij biertje, want straks heeft hij een

Buitenom langs een singelgracht. Na leeg-

in Nederland is ook zo’n evenement waarbij

voetbalwedstrijd en hij wil de bal wel raken.

stand van ruim twee jaar wordt het gekraakt op

zijn stem de gepassioneerdheid van destijds

De deur van het Trefcentrum blijft open, het is

initiatief van de buurtorganisatie en 200 Haagse

niet kan verhullen. Het ‘Komittee Kruisraketten

een warme zomernamiddag.

krakers. Het is een walhalla, het barst er van de

Nee’ organiseerde met 550.000 deelnemers

activiteit. Er zijn studio’s, ateliers, werkplaatsen,

de grootste demonstratie ooit in Nederland

De wijkkrant

een grote zaal, optredens, concerten, er wordt

gehouden. Joris herinnert zich de sensatie

Eerst maar even mijn nieuwsgierigheid over het

verbouwd en getimmerd. De krakers geven

van de Haagse portieken, die hij niet kende

vrijwilligers-redactiewerk bij de wijkkrant, zo kort

vorm aan hun eigen woonomgeving. Joris heeft

vanuit Rosmalen. Vanuit het portiek bekeek hij

volgend op het gemeenteraadslidmaatschap en

geen moeite te wennen aan de Hagenaars. Hij

het wethouderschap. “Ik heb in Den Haag altijd

is verbonden met de krakersbeweging en voelt

in de binnenstad gewoond en ik woon er nog

zich al snel Hagenaar.

steeds. Als redactielid van de wijkkrant ontmoet
ik andere mensen, vallen mij andere dingen uit

Na zijn opleiding werkt hij in het ‘Kijkhuis’, een

mijn omgeving op, verbreedt het mijn kijk op

presentatieruimte voor mediakunst aan het

de wijk”. Grappig genoeg verwoordt Wijsmuller

Noordeinde, waar hij videokunstenaars onder-

hier mijn eigen motivatie en plezier als redac-

steunt. Zij komen met de ideeën, Joris heeft

tielid van ‘t Lopend Vuurtje.

de technische kennis en vaardigheden om de
ideeën om te zetten in installaties en exposi-

Brabantse scholier wordt Haagse kraker

ties. De glimlach op zijn gezicht verraadt dat

Joris groeit op in Rosmalen, hij volgt er de

de herinnering de oude geestdrift aanwakkert.

middelbare school, maakt die niet af, zijn leer-

Werken met deze videokunstenaars heeft hij

gierigheid en interesses liggen in de buitenwe-

met veel passie gedaan. Maar al snel na de

reld, meer dan op school. Hij verhuist naar Den

verhuizing naar het Spui (samen met Filmhuis,

Haag en start op 18-jarige leeftijd de opleiding

Stroom en Theater aan het Spui) moest het

Fotografie en Fotonica aan de MTS. Joris woont

Kijkhuis helaas de deuren sluiten.
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de stoet voorbijtrekkende demonstranten om

om energiecoaching verder op de kaart te

nog altijd veel zelf uitzoeken. Dat is demoti-

even later weer aan te sluiten. Hier wordt de

zetten, is een spreekbuis naar de gemeente,

verend en soms haken welwillende burgers

kiem gelegd voor zijn politieke activiteiten. Hij

heeft een actieve bijdrage geleverd aan de Go

dan af. Voor bewoners die niet willen of

verzet zich tegen de stadsvernieuwing van Adri

Green Markt en de Operatie Steenbreek die

niet kunnen, zijn er te weinig prikkels om in

Duijvestein, de centrumring en de tramtunnel.

wij in mei in Duinoord organiseerden’.

actie te komen. Ziet Joris Wijsmuller voor
Duurzaam Den Haag een rol in het over-

De politicus Joris Wijsmuller
Karel van Rijckevorsel (advocaat en oud-Tweede
Kamerlid, overleden in 1999 op 86-jarige leeftijd) is voor Joris een inspirator, een voorbeeld.
Hij laat hem het belang inzien van de parlementaire weg en langzaam groeit Joris van buitenparlementair activist naar politicus. De Haagse

bruggen van deze duurzaamheidskloof

“Iedereen heeft recht op
een betaalbare en duurzame woning met een
gezond binnenklimaat”

die ook in onze wijk kan ontstaan? Joris
onderkent het probleem, maar twijfelt over
de rol voor DDH. Met de huidige omvang
kan DDH onmogelijk alle bewoners van Den
Haag helpen met het verduurzamen van
hun woning. Hier ligt vooral een rol voor de
overheid. Voor Duurzaam Den Haag blijft de

Stadpartij wordt opgericht eind 1997 en in 1998

focus op het ondersteunen van bewoners in

komt hij voor de HSP in de raad. In 2004 roept

kwetsbare wijken.

de Haagsche Courant hem uit tot het beste

Joris zit nog in de eerste 100 dagen van

gemeenteraadslid. In 2014 groeit de partij

zijn nieuwe baan, maar heeft wel ideeën

naar vijf zetels en neemt deel aan het College.

waar hij naar toe wil met Duurzaam Den

Haagse Kracht

Wijsmuller wordt wethouder met de portefeuille

Haag. Wat hem betreft moet de focus

Duurzaam Den Haag heeft haar missie als

Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en

nog meer worden gelegd op de ener-

volgt geformuleerd en op papier gezet:

Cultuur. De plannen voor een cultuurcentrum

gietransitie in die wijken die dit het

“Duurzaam Den Haag gelooft dat mensen

aan het Spui, waartegen de HSP zich fel had

hardste nodig hebben. In Moerwijk,

de drijvende kracht zijn achter de duurzame

verzet bij de gemeenteraadsverkiezingen, zijn

Spoorwijk, Molenwijk, Laak staan de

beweging in de stad. Niet de overheid,

onderdeel van die portefeuille. Een hels karwei.

slechtst geïsoleerde huizen, hebben

de grote bedrijven, de ‘markt’ of wet- en

Maar, Amare staat er.

de inwoners mede daardoor hoge

regelgeving, maar mensen. Wat kan ik doen

energie-uitgaven, terwijl het overgrote

in mijn leven, in mijn werk, vanuit mijn rol in

Afscheid en overstap. Tijd voor de
wijkkrant.

deel van de bevolking er een relatief

de samenleving om deze verandering mee

laag inkomen heeft. Vergroenen van de

vorm te helpen geven?”

In maart 2022 neemt Joris afscheid van de

stad is niet hun eerste prioriteit en voor

Haagse politiek, na bijna vijfentwintig jaar. Niet

eigen isolatie ontbreken de financiële

Joris heeft in zijn hele carrière veel

altijd is alles gelukt, compromissen horen bij het

middelen. Bewonersparticipatie, samen

tastbare resultaten bereikt. Gaat hij ook

politieke bedrijf, maar hij kijkt tevreden terug. Er

met de bewoners oplossingen zoeken,

de droom van een schone, groene en

zijn genoeg behaalde successen. Intussen is de

hen stimuleren tot een eigen inbreng met

duurzame stad realiseren? Joris is eerlijk,

overstap gemaakt naar Duurzaam Den Haag,

een bijdrage naar vermogen; daar zit de

zijn antwoord komt aarzelend: “Nou nee,

geen onbekend terrein. Al in de negentiger

uitdaging voor Joris.

denk ’t niet”. Maar als hij zijn functie neerlegt, hoopt hij bijgedragen te hebben aan

jaren leverde hij foto’s voor het krantje van
het Haags Milieu Centrum. Hij heeft vanuit de

Thema Duurzaamheid

duurzame oplossingen voor het energie-

gemeente de ontwikkeling van Duurzaam Den

Verder wil hij het thema duurzaamheid

verbruik en de schimmelproblematiek die

Haag gevolgd. Bovendien was duurzaamheid

hoger op de agenda krijgen en verbreden.

in veel woningen in de kwetsbare wijken

onderdeel van zijn wethouders- portefeuille.

Naast energietransitie en vergroenen

een gevolg is van de slechte isolatie en

Hij start bij Duurzaam Den Haag met 32 uur

van de stad, zou ook circulariteit, afval en

ventilatie.

per week. Dat stelt hem in staat om zijn rol als

voedsel meer prioriteit moeten krijgen in het

projectleider Toekomstvisie Oud Mathenesse

Duurzaamheidsbeleid. En burgers moeten

en het Witte Dorp in Rotterdam te voltooien.

veel actiever worden betrokken.

Focus op wijken

De kloof

Vermoedelijk kan Wijsmuller zijn kernkwali-

Menno ziet het belang ervan in om meer

teiten - een sociaal hart en zijn voorliefde voor

aandacht te geven aan de kwetsbare

bewonersparticipatie - uitstekend combineren

wijken. Tegelijkertijd dreigt er ook in een

in zijn nieuwe functie. Duurzaam Den Haag

wijk als Duinoord een kloof te ontstaan

ondersteunt bewonersinitiatieven die bijdragen

tussen koplopers en achterblijvers. Dit

Heb je een vraag over duurzaam doen?

aan een stad ‘...waar de lucht schoon is, de

wordt versterkt door de aanpak die de

Neem contact op met Duurzaam Den

omgeving groen en alle energie duurzaam

gemeente hanteert om de energietransitie

Haag: info@duurzaamdenhaag.nl,

wordt opgewekt’. Menno is blij met de hulp

van de grond te krijgen. De gemeente heeft

bel 070 3643070 of bezoek de website

die de werkgroep Duurzaam Duinoord krijgt.

plannen, geeft voorlichting en verstrekt

www.duurzaamdenhaag.nl

‘Duurzaam Den Haag helpt ons bijvoorbeeld

subsidies, toch moet de individuele bewoner

Kitty Bos,
met dank aan Menno van Ginkel
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Doe mee met de regenton-actie
Duinoord !!
Duurzaam Duinoord heeft een gewel-

modellen en maten regentonnen aan

Hoogheemraadschap Delfland. Als je de

dige regentonactie. In samenwerking

van het Nederlandse merk Elho met 25%

grote regenton met plantenbak koopt,

met Green2Live bieden we verschillende

korting, dankzij een subsidie van het

zoals die op de foto staat, krijg je er van
ons een paar plantjes gratis bij! In juni
hebben al meer dan 20 buurtgenoten
hun regenton opgehaald. Wil jij ook
meedoen?


Meld je aan op de website van
Green2Live (https://green2live.net/
groen-dak-aanleggen-en-regentonnenduinoord/)



Inschrijven kan tot en met zondag 18
september.



Je kan je regenton ophalen op
donderdag 29 september van 19.30

fotograaf: Sander Foederer
Meer informatie over deze en andere acties vind je op de website van

tot 21.00 uur bij het Trefcentrum,
Sweelinckplein 42.

Duurzaam Duinoord: www.duurzaamduinoord.nl

Werkgroep Duurzaam Duinoord

Operatie Steenbreek Duinoord
groot succes
Op 25 juni vond Operatie Steenbreek

in ruil voor plantjes. Zo zorgen we samen

Duinoord plaats - een actie georga-

dat Duinoord mooier wordt maar ook

niseerd door Duurzaam Duinoord in

koeler, groener en met meer biodiversi-

samenwerking met Duurzaam Den Haag.

teit. Leuk voor ons, en voor de vlinders

Bewoners leveren tuin-of geveltegels in,

en bijen.
De actie was een groot succes. De hele
dag liepen er mensen af en aan bij
bibliotheek Duinoord. Hier stond een
grote container klaar voor de tegels en
een mooie verzameling aan planten. Het
zorgde voor leuke ontmoetingen, gezellige gesprekken en blije gezichten.
In totaal zijn er 322 tegels ingeleverd
door 20 Duinoordse bewoners en
gezinnen. De hele familie hielp soms
mee om de tegels los te krijgen of in
de container te gooien. Een geweldig

Zo zie je maar dat elk klein beetje helpt.

bedankje aan alle stoere kids die

Genoeg reden om deze actie vaker te

hebben geholpen! Sommige mensen

organiseren!

leverden twee tegels in, anderen wel
een stuk of 100. Aan het eind van de
dag zat de hele container vol.

Werkgroep Duurzaam Duinoord
Jana de Heer
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Kenniscafé Duurzaam Duinoord
donderdag 29 september

Een informatieve ontmoeting met duurzame buurtgenoten.
Op donderdag 29 september organi-



Collectieve actie radiatorventilatoren:

seert Duurzaam Duinoord weer een

in het najaar starten wij een nieuwe

kenniscafé in het Trefcentrum aan het

wijkactie. Tijdens het kenniscafé

Sweelinckplein. Dat wordt geen saaie

leggen wij uit wat de voordelen zijn

avond met PowerPointpresentaties maar

van radiatorventilatoren en kan je je

een gezellige en informele ontmoeting
met duurzame wijkgenoten. Bij de leden

inschrijven voor deze actie.


Meet & Greet met een energiecoach;

van de werkgroep Duurzaam Duinoord

stel je vragen aan een van de ener-

Laat je informeren over de moge-

kan je informatie krijgen over onze acties

giecoaches in Duinoord en maak een

lijkheden om je vloer te isoleren

en activiteiten:

afspraak voor een huisbezoek.

en meld je direct aan voor collec-

Groene daken actie: Green2Live is

tieve actie in samenwerking met de



Isolatiespecialist.com

aanwezig met alle informatie over de

Regentonactie: Je kunt de verschil-

Het kenniscafé vindt plaats op donderdag

(Kleine) Groene daken actie, die nog

29 september van 20:00 tot 22:00 uur in

steeds loopt. Je kunt een groen dak

lende modellen zien en bewonderen.

het Trefcentrum, Sweelinckplein 42.

zien en voelen, de ervaringen van

Duinoorders die een regenton

De toegang is gratis. Kijk op de website

buurtgenoten horen en je aanmelden

hebben besteld kunnen deze tijdens

voor deze actie.

het kenniscafé ophalen.

voor de laatste informatie.
www.duurzaamduinoord.nl





Vloerisolatie: de winter komt eraan
en gasprijzen gaan door het dak.

Werkgroep Duurzaam Duinoord

Afsluiting Open Ateliers Duinoord
e.o. 2022
Op vrijdag 8 juli treft een groot deel van
de deelnemende kunstenaars elkaar in de
tuin van eetcafé Augustus om na te praten
over de Open Atelierdagen op 18 en 19
juni. Dat leidt tot geanimeerde gesprekken
onder het genot van een drankje en een
hapje. Carole Swarthof richt het woord
tot de aanwezigen om informatie te delen
over het verloop van de Open Ateliers
en om alle mensen te bedanken die
betrokken zijn geweest bij de organisatie.
Daarna wordt zij zelf in het zonnetje gezet,
want zonder haar bezielende leiding en
haar energie zou het allemaal niet zijn
gelukt. Hoewel de bezoekersaantallen dit
jaar het aantal van het topjaar 2021 helaas
niet kunnen overtreffen, blikken we terug
op een geslaagd evenement.
activiteiten: organiseren van de overzichts-

buurt en lijkt het je leuk om mee te helpen

Op zoek naar versterking

tentoonstelling, promotie van het evene-

met de organisatie? Neem dan contact op

Dit najaar gaan we ons alweer bezinnen

ment via PR, social media en de website

met openateliersduinoord@gmail.com.

op de Open Ateliers Duinoord 2023.

en financiële activiteiten waaronder ook

Daarvoor is het organisatieteam op zoek

sponsoring. Heb je affiniteit met een of

Werkgroep OAD

naar versterking. Het gaat om de volgende

meer van deze terreinen, woon je in de

Naomi Hirschfeld
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Muzikale talenten uit de wijk (van alle leeftijden) die
graag op willen komen treden zijn van harte welkom
om zich vóór 30 september aanstaande aan
te melden via: info@sunnycourtfestival.nl

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

gen?
Goed bewe e oefentherapeut!
d
Kom nvearwaijzring)
(ook zonder

weging
54
Houding & Be
g | 070 346 66
Praktijk voor
KM Den Haa
18
25
|
84
t
aa
tr
ing.nl
Joseph Ledels
ingenbeweg
ijkvoorhoud
schouders,
www.prakt
up/knie, nek/
;
g, bekken, he
ru
n:
voor kinderen
va
e
en
pi
, oefenthera
O.a. bij klacht
ijn
dp
of
ho
,
, spanning
en
werkhouding
goed beweg
ssen fit door
le
;
et
nN
so
Parkin

Goed geïnformeerd en
gedegen voorbereid.
Een nieuwe start….

…alles wat u moet weten over scheiden

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.

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

scheidingsplanner.nl

Kantoor Den Haag T 070 - 360 70 00
Beeklaan 389-A 2562 AZ Den Haag
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Duinoord school ‘Excellent’
Vakmensen als kapitaal
Praktijkschool De Poort in de 2e Sweelinckstraat heeft op maandag 27 juni het predicaat
Excellente School gekregen. De Inspectie van het Onderwijs kan deze eervolle onderscheiding
toekennen aan scholen die zich op een positieve manier onderscheiden, een buitengewoon
goede kwaliteit leveren en die uitblinken in een specifiek profiel. Voor De Poort is dit het
excellente techniekonderwijs.
Praktijkschool De Poort is een kleine vier

leerlingen in de fietsreparatie-werkplaats

en eigenwijs. Leerlingen zijn erg posi-

jaar geleden als eerste bereid om een

aan het werk met banden, kettingen en

tief over docenten: “Ze laten je in jezelf

van de Duinoord AED’s te adopteren. Het

crankstellen. In een lokaal ernaast is de

geloven” en “Je mag altijd proberen”.

AED project wordt vindingrijk geïnte-

spanning voelbaar, een leerling bereidt

Directeur Daniëlle van Maanen is

greerd in het praktisch lerend onder-

zich voor op zijn eindexamen lassen.

apetrots op de onderscheiding en

wijzen, typerend voor deze school die

Elders in het gebouw bereiden leerlingen

onderstreept het belang van de bottom-

maaltijden en wordt er gebakken. Wij

up aanpak van de docenten: “Het team

"We hebben samen
alle leerlingen.
Vakmensen zijn
het kapitaal van
de samenleving."

ervaren de prettige discipline, de toewij-

doet het hier echt. Iedere docent heeft

ding van de docenten en de wederzijds

zijn eigen specialisatie. Niemand is

respectvolle bejegening. Dat de school

alleen verantwoordelijk voor een klas.

het predicaat Excellent verdient, verbaast

Ons motto: we hebben samen alle leer-

ons niet en wij nemen de uitnodiging

lingen. Vakmensen zijn het kapitaal van

om de feestelijke uitreiking ervan bij te

de samenleving. Dit predicaat zegt ook:

wonen graag aan.

Jij als leerling van de praktijkschool doet
het supergoed. Wij hebben mensen

De Onderwijsinspectie roemt de school

zoals jij nodig. Jij kunt loodgieter of

altijd en overal kansen ziet. Leerlingen

om haar maatschappelijke betrokken-

lasser worden en daarmee goed geld

verzorgen de ophanging aan de buiten-

heid en het gemotiveerde team. De jury

verdienen”.

muur en de elektrische aansluiting.

is zeer lovend over de docenten van De

De redactie van ’t Lopend Vuurtje ziet

Poort, noemt deze intrinsiek gemotiveerd

Praktijkschool De Poort | 2e Sweelinckstraat 160 | www.prodepoort.nl

Kitty Bos
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De Flaneur
‘Flaneren’ – doelloos ronddwalen en maar zien wie en wat je toevallig tegenkomt op straat –
is er één andere Nederlandse stad waar dat zo goed kan als in Den Haag? Het verhaal dat we
vandaag bekronen met een onderscheiding genaamd ‘De Flaneur’ begint met zo’n toevallige
ontmoeting tijdens zo’n ongerichte wandeling.
Haagse Persprijs

vooral dat iemand anders dit mooie

boekwinkeltje te bezitten, alsook de

Dit zijn de beginwoorden uit het

zaakje overneemt”. In korte tijd was er

laksheid van de politiek die toeziet hoe

juryrapport waarmee buurtgenoot en

intensief contact tussen een kern van

de middenstand en daarmee de leef-

Volkskrant-journalist Jean-Pierre Geelen

acht mensen die met crowdfunding en

baarheid verdwijnt. Ook schetst hij de

werd bekroond met de Haagse pers-

persoonlijke inzet het bedreigde anti-

sombere realiteit van stedelijke winkel-

prijs De Flaneur voor zijn artikel in de

quariaat redden.

gebieden in heel Nederland: leegstand
en ongezellige, soms onveilige straten.

Volkskrant over boekhandel Colette
in de Reinkenstraat. “Zelf ook weer

Colette & Co

een plek om doelloos rond te struinen

Over dit proces, hoe buurtgenoten zich

Colette is voorlopig gered. De herorde-

en onverwachte vondsten te doen”,

ontfermen over een bedreigd antiqua-

ning van de inventaris is nog in volle

vervolgt het juryrapport. De kop boven

riaat, hoe zij het tij weten te keren en

gang. Er is inmiddels een website. Een

het artikel van Geelen luidde: “Hoe

hele revolutie voor de winkel, want eige-

burgers een boekwinkel redden en hun

naar Jogchum de Vries was “eigenaar

buurt leefbaar houden”. De uitreiking
van de Haagse persprijzen vond plaats
op 21 juni in het Venduehuis aan de

"Vijftien belwinkels,
maar geen bakker."

zonder smartphone of computer en had
het internet in zijn hoofd.” Het antiquariaat is 7 dagen per week geopend en
wordt ondersteund door 137 vrijwil-

Nobelstraat.

ligers. Een succesvolle herstart en een
verdiende Haagse Persprijs.

Het bekroonde artikel verscheen in

hoe zij als collectief de nieuwe eigenaar

de Volkskrant van 31 december 2021.

worden van Colette & Co, daarover gaat

Jean-Pierre opende het met: “Het

de bekroonde bijdrage van Jean-Pierre

affiche op de winkelruit van de Haagse

Geelen. Met geestige, soms vrolijk stem-

winkelstraat trof me dit voorjaar als de

mende spot beschrijft hij hoe overal in

onverwachte overlijdensadvertentie van

Nederlandse winkelstraten voorspelbare

een vage bekende. ‘Overname gezocht’,

ketens verschijnen - “wat leuk: nog een

Antiquariaat Colette & Co

stond er met onvaste hand gestift op

Etos-filiaaltje” - of avondwinkeltjes zonder

Reinkenstraat 45

een vel wit papier”. De rake benadering

klanten die “vooral fungeren als witwas-

Telefoon: 070 427 3848

ontroert me. Jean-Pierre twitterde: “Ik

serette”. Hij verweeft er naadloos zijn

Open van 13:00 tot 17:00 uur, alle dagen

heb even geaarzeld, maar ik hoop toch

eigen jeugddroom in om ooit een eigen

fotograaf: Piet Gispen

Kitty Bos

fotograaf: Raymond Rutting
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Het Dr. W. Dreeshuis, de plannen
In de Bomenbuurt, net over de grens van Duinoord, staat het Dr. W. Dreeshuis, voorheen verzorgingstehuis. In afwachting van de start van de geplande renovatie is het
tijdelijk geschikt gemaakt voor bewoning door een geselecteerde doelgroep. Het
tehuis ontleent zijn naam aan het ertegenover liggende pand, Beeklaan 502, waar
dr. Willem Drees woonde van 1-8-1945 tot aan zijn overlijden op 14-5-1988. Drees was
premier van Nederland tussen 1948 en 1958. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de naoorlogse verzorgingsstaat.
De meeste Duinoorders passeren

‘grootkeuken’ en een wasserette. Op

De buitengevel

regelmatig het Dr. W. Dreeshuis en

de begane grond komen acht ruimtes

Meerdere aanwezigen uiten hun onvrede

vragen zich af in welke fase de plannen

van gelijke grootte voor lokale onderne-

over het verdwijnen van de naam Dr. W.

zich bevinden. Toen het tehuis noodge-

mers, starters en non-profit organisaties,

Dreeshuis van de gevel en pleiten voor

dwongen haar deuren moest sluiten eind

winkeltjes, een werkplaats of een atelier.

het terughalen ervan. Verder ligt het in de

2020 zijn de bewoners verhuisd. Toch

Denk aan een kapper, een timmerman,

bedoeling dat het gebouw een groenere

zien we activiteit in en rondom het tehuis.

een naaiatelier. Op de begane grond

uitstraling krijgt. Zo zullen tegen de

Er lopen mensen in en uit en op warme

is ook een ontmoetingsplek gepland

gevel klimplanten komen en ook op de

dagen staan er ramen open. De redactie

met een maatschappelijke functie voor

parkeerruimte komt meer groen. Na de

neemt een kijkje en bezoekt eind mei de

buurtactiviteiten. Op de informatieavond

zomervakantie worden alle plannen en

informatie- participatieavond voor buurt-

gaan de bouwtekeningen rond en wordt

ideeën samen gebundeld tot één geza-

bewoners .

er gediscussieerd over de plannen. De

menlijk plan en worden buurtbewoners

vergunning is half juli aangevraagd,

geïnformeerd. ’t Lopend Vuurtje houdt u

Kennismaking met de bewoners
en rondleiding

gevolgd door een bezwaartermijn van

op de hoogte.

Het Willem Dreeshuis is volgens het

kwartaal van 2023 te kunnen starten met

bestemmingsplan een zorglocatie. In

de bouwfase.

zes weken. Men hoopt in het eerste

juni 2021 zijn daarom zestig studio’s
tijdelijk geschikt gemaakt voor bewoning door een doelgroep bestaande uit
geselecteerde mannen en vrouwen die
uit de maatschappelijke opvang komen.
Zij hebben geen woning maar zijn wel
klaar om een eigen huis te bewonen.
Gedurende een overgangsfase krijgen zij
nog begeleiding. Dat verklaart de open
ramen, de bedrijvigheid en de activiteit
rondom het huis. Intussen hebben de
bewoners eigenhandig op het eigen
terrein de verwaarloosde binnentuin
en de vervuilde parkeerplaats schoongemaakt. Op 24 mei kregen geïnteresseerden een rondleiding door het
gebouw. Er waren ook meerdere bewoners bij de informatieavond aanwezig.

Toekomst- en renovatieplannen
De gemeente werkt aan een plan om
het Willem Dreeshuis een nieuwe functie
te geven. Er zullen 119 zelfstandige
sociale huurappartementen komen. In
het souterrain komt een ruimte met een
industriële functie, een zogenaamde

Bent u geïnteresseerd in de bouwtekeningen?
Stuur dan een mail naar: kittybos@planet.nl

Kitty Bos

12

Beelden in Duinoord
Twee meisjes
Sinds 1954 staat de sculptuur ‘Twee

Over de beeldhouwer

meisjes’ van de beeldhouwer Jos van

De naam Jos doet wellicht anders vermoeden,

Riemsdijk in het Stadhoudersplantsoen

maar van Riemsdijk is een vrouwelijke

aan de President Kennedylaan op de

beeldhouwer, een kloeke, straffe, sterke

hoek van de Stadhouderslaan. Kijkend

dame van Nederlandse afkomst, geboren

vanaf de stoep op diezelfde kruising

te Ukkel in België in 1915. In 1916 verhuist

staan de meisjes zo gepositioneerd dat

het gezin naar Den Haag, waar haar vader

het lijkt alsof er maar één meisje staat. De

vertegenwoordiger wordt van de Nederland-

bronzen beeldjes zijn voorzien van een

Indische Koffiehandel. Ze studeert aan de

blauw/groene patina en de huid heeft een

Koninklijke Academie van Beelden Kunsten

nauwelijks zichtbaar reliëf. De sculptuur

in Den Haag. In 1933 krijgt zij een beurs,

beeldt twee tengere pubers uit, gestileerd

maar de Rijksacademie Amsterdam vindt

vormgegeven in de heersende stijl van de

haar tekentalent onvoldoende. In 1934 wordt

periode. De meisjes staan enigszins van

zij alsnog toegelaten tot de beeldhouwklas

elkaar afgekeerd, met de rug naar elkaar

van Jan Bronner op dezelfde Rijksacademie.

toe. Ze houden hun handen op de rug,

Jos trouwt in 1935, maar haar echtgenoot

kijken ieder in een eigen richting met de

ondersteunt haar niet in haar beeldhouwam-

blik min of meer naar de grond gericht.

bitie. Zij werkt stiekem door op het atelier van

Het geeft de meisjes een timide, schuch-

een collega. Als in 1938 haar zoontje overlijdt,

tere aanblik, alsof ze niet goed raad weten

wordt zij weer echt actief. In 1957 trouwt zij

Naast de twee meisjes in het

met hun houding. De verlegenheid wordt

met kunstschilder Frans de Wit. Haar figura-

Stadhoudersplantsoen vinden we in

versterkt door de licht naar elkaar gerichte

tieve beeldhouwwerk bestaat voornamelijk

Den Haag van haar hand Tiener aan het

stand van de voeten bij het linker meisje

uit portretten, mens- en dierfiguren. Jos van

Steenzicht en Meisje met fluit aan de

en het leunen op de buitenkant van haar

Riemsdijk is lid geweest van Pulchri Studio en

Wingerdstraat. Haar sculptuur Krabbende

rechter voet. Beiden hebben een pony en

van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.

Haan is in 2008 uit de beeldentuin van

hun haar in een paardenstaart. De beeldjes

In 1951 en in 1958 heeft zij de Jacob Marisprijs

het Westbroekpark gestolen.

zijn ongeveer 130 cm hoog en staan op een

gewonnen en in 1957 is zij tweede geworden

gemetselde sokkel van baksteen.

bij de Jacob Hartogprijs.

Jos van Riemsdijk

Kitty Bos
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Het oog van de lezer
De wilde stilte | Raynor Winn
Een fijn boek om in de overgang van

zoek naar een leefwijze waarbij zij beiden

moois maken en zeker op een verrassende

zomer- naar herfstmaanden te lezen, met

zullen floreren zoals tijdens voornoemde

trektocht door IJsland met een bevriend

name door verrassende ontwikkelingen op

wandeling en ontmoet in dat zoeken en

echtpaar. Het leven is goed.

persoonlijk vlak. Het is een vervolg op ‘Het

denken telkens haar eigen geschiedenis.

zoutpad’, waarin Raynor vooral worstelt met

Het geeft een beeld van een eenzame

zichzelf en haar verhouding tot haar man

jeugd, in de natuur als dochter van een

Moth, die aan een schijnbaar ongeneeslijke

boer. Tegelijkertijd krijg je als lezer het

ziekte lijdt, een ziekte door de artsen voor-

beeld van een standvastig mens, weliswaar

zien van een terminale diagnose. Moth gaat

onzeker naar andere mensen en in andere

studeren aan de universiteit na de wande-

situaties. Het aantrekkelijke van dit verhaal

ling langs het zoutpad en lijkt te herstellen

is een confrontatie van een mens met het

door het lange verblijf in de natuur en het

innerlijk. Hoe ga je in het leven om met

wandelen. Hierdoor heeft het echtpaar

tegenslagen maar ook met mooie gebeur-

vanwege de studietoelage weer een gere-

tenissen en hulpvaardige mensen. Ook

geld inkomen. Raynor is voortdurend op

met onzekerheid kun je het leven tot iets

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.

Walking Dinner Duinoord 2022
Eet of kook ook mee!
Op zaterdagavond 8 oktober 2022
vanaf 17.30 is het weer zo ver... het
Walking Dinner 2022 vindt plaats.
3 gangen op 3 locaties in de wijk bij
wijkbewoners thuis. Inmiddels hebben de
nodige enthousiaste wijkbewoners zich
al aangemeld. Zij gaan lekker koken voor
hun buurtgenoten of wandelen door
de wijk en laten zich verrassen door wat
buurtgenoten hun voorzetten. Er is uiteraard aandacht voor allergieën of de wens
voor vegetarisch eten.
Wil je er ook bij zijn? Geef je dan nu op
via een van de aanmeldformulieren op de
internetpagina van het Bewonersoverleg:
www.duinoord-denhaag.nl/
walkingdinner

Wil je op de hoogte blijven van het Walking Dinner Duinoord, kijk dan op:
www.duinoord-denhaag.nl/walkingdinner
De redactie
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“Meer dan alleen thuiskomen”

Carolijn Westenburg

Ronald Maarschalkerweerd

Dimitri Papaioanou

Antonella Comelli

Bezoek ook onze prachtige nieuwe website!
residencemakelaars.com
Banstraat 1
Residence - advertentie - v2.indd 1

•

2517 GH Den Haag

•

070 24 00 213

•

residencemakelaars.com
20/01/2022 13:02
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Duinoordse Vrouwen weer actief
De Duinoordse Vrouwen Club heeft vol ingezet na de lockdown met gevarieerde
en aantrekkelijke activiteiten.
Museumbezoek

Afsluiting

Op 12 mei bezocht de groep het

Het DVC-jaar werd op 8 juli afgesloten met

Voelt u zich aangetrokken en wilt u aan-

Haags Historisch Museum aan de Korte

een goed bezochte en geanimeerde koffie-

sluiten om samen met andere vrouwelijke

Vijverberg met een rondleiding op

ochtend op het vernieuwde Sweelinckplein.

wijkgenoten deel te nemen aan culturele,

de tentoonstelling van Alexandrine

sportieve of gezelligheids-activiteiten?

Pieternella Françoise Tinne. Deze

September 2022 t/m januari 2023

Meldt u dan aan als nieuw lid van de DVC

Nederlandse ontdekkingsreiziger en

De organisatie stelt u de volgende data en

met uw naam en uw emailadres bij

fotograaf drong als eerste westerse

activiteiten in het vooruitzicht:

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl.

vrouw in 1862 door in Centraal-Afrika

 donderdag 22 september 2022, wandeling

U wordt dan per mail op de hoogte

en enkele jaren later tot ver in de
Sahara. Op de tentoonstelling waren
veertig zomerse en winterse foto’s van
groot formaat te zien, die Alexandrine
in 1860 schoot op diverse locaties in

in de beeldentuin van Museum Voorlinden
 vrijdag 4 november 2022,
het Vermeercentrum te Delft
bioscoopbezoek
 donderdag 19 januari 2023, bezoek

genuttigd in Bodega de Posthoorn aan

aan museum Muzee en wandeling

het Lange Voorhout.

door Scheveningen

Op 17 juni organiseerde de Duinoordse
Vrouwen Club een wandeling door
landgoed Marlot, een verrassende
ervaring voor veel deelnemers die
nooit eerder op het landgoed waren
geweest. De gezamenlijke koffieronde
vond plaats bij Brasserie Marlot op
het monumentale tennispark Marlot
uit 1927, rijksmonument en het oudste
tennispark met twee overdekte banen
in Nederland.

activiteiten van de Duinoordse Vrouwen
Club.

 woensdag 14 december 2022, 		

Den Haag. De gezamenlijke koffie werd

Wandeling

gehouden en uitgenodigd voor de

Het lidmaatschap is gratis. Voor de activiteiten wordt per keer betaald.
Duinoordse Vrouwen Club
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Op naar meer biodiversiteit en
natuurwaarde in Duinoord
In het voorjaar van 2020 besluit werkgroep Groen Duinoord,
versterkt met twee nieuwe leden, een verkennende wandeling
te maken langs locaties in Duinoord die wel wat groener mogen
worden, meer biodivers en met meer natuurwaarde.

Het plan
Het voorstel is om met eenvoudige aanpassingen de natuurwaarden te stimuleren en met
een aangepaste inrichting de beplanting meer
kans te geven: een deel van het talud voor
hondenbezitters en een hondenvrij deel waar

Op korte termijn speelt vooral een vraag

gehandhaafd dienen te worden en waar

het prettiger is om te vertoeven. Daartoe wordt

van de bewoners aan de Suezkade, het

meer diversiteit nodig is. Er blijken op

ter hoogte van de voormalige huishoudschool

deel tussen de Laan van Meerdervoort en

het talud meerdere waardevolle bomen

een strook met bomen, struiken en gazon

de Groot Hertoginnelaan. Het steile talud

te staan, zoals twee exemplaren van de

over een lengte van 60 meter afgerasterd met

daar is over de volle lengte van 400 meter

Moerascypres, respectievelijk 47 en 28 jaar

een kastanjehouten hekje. De beplanting zal

aangewezen als hondenlosloopgebied.

oud, een drieëntwintigjarige vederesdoorn,

worden verrijkt met aandacht voor inheemse

Honden krijgen hiermee een heerlijk terrein

die in de natuur sporadisch voorkomt en

soorten, meer kleur, variatie en natuurwaarde. In

om rond te rennen met alle gevolgen van

een zeer volwassen Japanse esdoorn van

het aangrenzende stuk tegenover de huisnum-

dien. Fijn voor de honden en hun baasjes,

67 jaar. Bomen om te koesteren. Maar

mers 123 - 140 wordt over 100 meter een hout-

maar de grond wordt dagelijks vele malen

de werkgroep signaleert ook compacte

snipperpaadje aangelegd richting de waterkant.

losgewoeld en planten leggen het loodje.

groepen sneeuwbesstruiken en wel erg veel

Dit compenseert gedeeltelijk het deel waar

Zeker gezien de uitzonderlijk droge zomers

glansmispel. De groep brengt de huidige

honden niet welkom zijn. Vanaf nummer 171

zijn bodembedekkers juist nodig om

situatie in kaart en stelt het navolgende

kan het trottoir worden versmald om plaats te

plan van aanpak op.

maken voor een plantsoen met een gazon en
bessenstruiken. De twee kwijnende treurwilgen

Huidige situatie

die staan tussen nummers 162 tot 174 zullen

Het talud langs de Suezkade is volgens

worden vervangen door vijf fruitbomen.

de gemeentelijke bestemming over de
volle lengte een hondenlosloopgebied.

Optionele verbetering

Ondanks de opruimplicht blijft er veel

Ook de struikrand tussen nummers 140 en

hondenpoep liggen en het kan er behoor-

149 kan worden verbeterd. Op dit deel van de

lijk stinken. Dat belemmert en verhindert

straat staan nu voornamelijk sneeuwbessen,

andere vormen van recreatief gebruik. Op

waar de honden flink tussen graven. Daar wil

sommige plekken wordt er door de honden

alleen onkruid groeien.

flink gegraven zodat de lage beplanting het

Op deze plek komt geen hekje, zo kun je

moeilijk heeft. De bestaande beplanting is

zien of de beplanting het ook houdt zonder

weinig gevarieerd; struiken zijn aangeplant

afrastering.

in grote vakken en hebben weinig natuurverdamping tegen te gaan, maar op de met

waarde. De vier recent in het westelijk deel

Pilot

veel stikstof (hondenpoep) verrijkte bodem

aangeplante treurwilgen doen het matig.

We volgen een jaar hoe de aangepaste

wil alleen onkruid groeien. De opruim-

In het westelijk deel is de stoep zes meter

inrichting op een deel van het talud wordt

plicht wordt veelal niet goed nagekomen.

breed zonder dat die extra ruimte wordt

gebruikt om dat vervolgens te evalueren. De

Soms liggen de drollen onder en naast

gebruikt. De kwaliteit en de structuur van de

aanleg van de kastanjehouten hekjes en het

de afvalbak. Terwijl Suezkade-bewoners,

beplanting is hier minder dan in het midden

houtsnipperpad kunnen worden teruggedraaid,

verenigd in ‘Suezkade Moooi!’, in 2011 nog

en het oostelijk deel.

aangepast of uitgebreid.

de 'Gulden Klinker' hebben gekregen voor
hun betrokkenheid en hun jarenlange inzet
voor de schoonmaak, het onderhoud en een
nieuw ontwerp voor de beplanting van het
talud. Dat nodigt uit tot nader onderzoek.

Tip: Bekijk voor uw eigen
straat en omgeving op de

Bevindingen van de werkgroep Groen
Duinoord

Bomenapp van de Gemeente

De werkgroep maakt een inventarisatie van

daarop de genummerde

de huidige situatie en een plan van aanpak.

bomen met aanduiding van

Allereerst wil men vaststellen welke struiken

soort en leeftijd.

Den Haag de kaart met
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Enquête, uitslag en vervolg.
De werkgroep stelt een flyer op met de inventarisatie en hun plan van aanpak en verspreidt
deze als enquête onder de bewoners van
de Suez- en Conradkade. Veertig reacties
ontvangt de werkgroep van de bewoners
retour. Vrijwel unaniem spreken zij zich positief
uit voor meer natuurwaarde en biodiversiteit.
In mei 2022 organiseert werkgroep Groen

Vrijwilliger bij de
Luisterlijn Den Haag
Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij de Luisterlijn
stijgt. Een luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan
zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens zo’n begripvol luisterend oor nodig. Om het groeiend aantal mensen dat contact
opneemt te woord te kunnen staan zoekt de Luisterlijn Den Haag
dringend nieuwe vrijwilligers.

Duinoord opnieuw een schouw om de puntjes
op de i te zetten. Met de groenbeheerder van
Scheveningen, Ron Appeldooren, komt de
werkgroep op de Suezkade samen met enkele
bewoners en stadsecoloog Esther Vogelaar.
Werkgroep en bewoners kunnen zich vinden
in het voorstel om bij herbeplanting met name
te denken aan inheemse bomen en struiken:
bijvoorbeeld sleedoorn en kardinaalsmuts.
Andere stringente uitgangspunten zijn een
rijker bodemleven, een grotere biodiversiteit
en een ongestoord (water-)vogelleven. Groen
Duinoord bepleit ook de mogelijkheid om het

De vrijwilligers van de Luisterlijn voeren

hondenlosloopgebied iets kleiner te maken

dagelijks bijna 1000 gesprekken met

Hoe word je vrijwilliger bij de
luisterlijn?

zodat – naast hondenliefhebbers - ook de

mensen die angstig zijn, het leven niet

Ben jij iemand die goed kan luisteren

Suezkade-bewoners plezier kunnen beleven

meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon

en heb je interesse in je medemens?

aan het stukje groen voor hun deur. Volgens

behoefte hebben aan contact. Alles wat

Dan komt de Luisterlijn graag met je

afspraak ligt er rond september een voorstel

er zich in een mensenleven voordoet,

in contact. Je wordt voor dit zinvolle

op tafel, waarover in het december nummer

komt voorbij aan de telefoon, in chat en

werk goed getraind en begeleid door

van ’t Lopend Vuurtje meer.

mail. Ieder gesprek is dan ook anders.

beroepskrachten. Je oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema’s die

Toekomstplannen
De werkgroep Groen Duinoord heeft ook
voor de langere termijn ambitieuze plannen
in petto. Plannen die begin oktober tijdens
een schouw met de gemeente in het
kader van de Wijkagenda zullen worden
getoetst. De wandelroute zal die dag de
Valeriusstraat aandoen. Die straat wordt
gedomineerd door het verkeer en ligt open
in de wind. Deze combinatie nodigt niet

veel voorbij komen en je leert grenzen

"Het is dan de
uitdaging om toch
in contact met ze
te komen terwijl je
je eigen grenzen
bewaakt.’’

te stellen. Dirk: ‘’Soms reageren mensen
hun boosheid en machteloosheid op
jou af. Het is dan de uitdaging om toch
in contact met ze te komen terwijl je je
eigen grenzen bewaakt.’’ Kortom, het is
vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens
van wordt. Vrijwilligers draaien 4 diensten
per maand, inclusief een nachtdienst. Je
luisterdiensten kun je flexibel inplannen en
thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen

uit tot een ontspannen verblijf. Dat kan
anders. Ook voor de Valeriusstraat pleit de

Vrijwilliger Dirk vertelt: ‘’Een gesprek

je dienst doet, train je met een enthou-

werkgroep voor meer ruimte voor groen,

kan gaan over schijnbaar onbelang-

siast vrijwilligersteam en krijg je persoon-

teneinde een aangenamer woon-, werk-,

rijke zaken, als een praatje over de heg

lijke begeleiding.

winkel- en wandelklimaat te creëren. Er

waarin ik de rol van buurman vervul.

wordt ook gedacht aan meer biodiversiteit

Soms met mensen die al dagen niemand

Geef je op en doe mee

in het Stadhoudersplantsoen en een WADI

hebben gesproken en gewoon even

Kijk op onze website voor meer informatie

(Water Afvoer Drainage en Infiltratie), en ten

hun verhaal kwijt willen. Maar ik luister

www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en

slotte onderkent men de noodzaak van een

ook naar de worstelingen van het leven.

meld je aan. De eerstvolgende cursus is op

wijkscan op overbodige verharding.

Gezondheidsproblemen, gedoe met

5 oktober 2022.

instanties, ruzie in de familie, kinderen
Werkgroep Groen Duinoord

die op het slechte pad zijn geraakt.’’

De redactie
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De Dendertram is er.
Wat kunt ú doen?
In het juni nummer van ‘t Lopend Vuurtje
is uitgebreid verslag gedaan van de inzet
van het Bewonersoverleg om de invoering van lijn 17 in goede banen te leiden.
Nu het nieuwe materieel rijdt, vragen

Meer plek voor fietsen
in Duinoord
De gemeente gaat in Duinoord meer ruimte maken voor het parkeren
van fietsen. Samen met bewoners en ondernemers onderzoekt ze welke
verbeteringen mogelijk zijn. De werkgroep Groen Duinoord denkt mee.

sommige Duinoorders zich af wat er nog

nu een aantal oplossingen uit in schets-

rest, dan wel welke mogelijkheden er zijn

ontwerpen. Oplossingen zijn bijvoorbeeld

als men denkt schade of ernstige hinder

extra fietsnietjes of meer fietsenstallingen. In

te ondervinden, nu of in de toekomst.

oktober kunt u via de website (www.duinoord-

Bewonersoverleg Duinoord ziet drie

fietst.nl) op de eerste ontwerpen reageren en

mogelijkheden:

stemmen. In november is de gemeente weer
in de wijk om de ontwerpen met bewoners en

1.

een trillingsmeting laten uitvoeren

2.

een bouwkundig onderzoek laten doen

3.

de gemeente aansprakelijk stellen voor

Het verschijnsel fiets komt ook aan de orde bij

schade die mogelijk gaat ontstaan.

de werkgroep Groen Duinoord. Duinoorders

ondernemers te bespreken.

fietsen graag. Tijdens een inspectieronde
Op de website van het Bewonersoverleg

ziet de werkgroep ook in de 2e Schuytstraat

wordt een onderbouwing met uitleg

een fietsparkeer- probleem. Vooral daar waar

gegeven en worden bovengenoemde drie

Bewoners van Duinoord konden tot en met

iedere etage in een huis is bewoond, staat er

punten uitgewerkt. U vindt er adviezen,

23 juni 2022 via een digitale kaart knelpunten

een flinke verzameling fietsen, soms gedisci-

namen van firma’s die u kunt inschakelen

doorgeven. Knelpunten zijn plekken in de wijk

plineerd geparkeerd, soms haastig weggezet,

voor metingen en onderzoek, prijsin-

waar te weinig plek is om fietsen te parkeren,

soms dienen bomen als parkeerpaal. Dat

dicaties en een voorbeeldbrief aan de

of plekken waar te veel fietsen en (deel)

doet met name jonge bomen niet veel goed.

gemeente.

scooters geparkeerd staan. Hierdoor wordt

Samen met Ron Appeldooren, groenbe-

bijvoorbeeld de stoep geblokkeerd.

heerder in Scheveningen, vindt de werkgroep

Tenslotte vindt u op de website het

een oplossing voor dit euvel. De boom en de

contactadres waarop u kunt aangeven of u

Op 5 juli 2022 organiseerde de gemeente een

boomspiegel worden bevrijd en vergroening

in gezamenlijkheid met andere bewoners

wijkbijeenkomst voor bewoners en onder-

van de locatie wordt onderdeel van de oplos-

wilt optrekken:

nemers. Hier werden de resultaten van de

sing. Omwonenden hebben met het plan

www.duinoord-denhaag.nl

digitale kaart besproken. Samen met de deel-

ingestemd, desgevraagd zelfs in de weten-

openingspagina, blauwe blok Doe Mee

nemers zijn de belangrijkste knelpunten vast-

schap dat het een parkeerplek zal kosten.

titel: De Dendertram

gesteld en de eerste oplossingen besproken.
De redactie,
Werkgroep Verkeer

Piet-Hein Schoemaker

Op basis van de wijkbijeenkomst en de
ingestuurde knelpunten werkt de gemeente

met dank aan gemeente en
Werkgroep Groen Duinoord voor hun input

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.duinoordfietst.nl
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Gezellige buurtborrel met
de Vrienden van Duinoord
Vlak voor de zomervakantie, op 12

Stuur uw initiatieven graag weer in!

juni, hebben veel buurtgenoten elkaar

Daarnaast plannen we dit najaar weer een

ontmoet tijdens een gezellige borrel

gezellige buurtborrel. Leuk als u ook komt!

in het Trefcentrum Duinoord aan het
Sweelinckplein. Dit gebeurde op initia-

Word dan nu nog Vriend van

tief van het Bestuur van de Vrienden van

Duinoord! Dit kan vanaf 25 euro per

Duinoord. Veel dank aan alle aanwezige

jaar. Met een mail naar stichtingvrien-

Beste Redactie

Duinoord
De tragiek van
een wijk met stijl
en allure
Reeds eerder schreef ik onder de titel :
“Oh Duinoord wijk let op uw saeck” over

Vrienden voor jullie aanwezigheid en een

denvanduinoord@gmail.com. kun je je

veranderingen die het karakter van onze

mooie en nuttige uitwisseling van nieuwe

aanmelden en lid worden:

wijk aantasten.

Heb je een idee voor een mooi buurt-

Zo werd in de zestiger jaren het prachtige

buurtinitiatieven.
Het Bestuur is van harte bereid ook uw
buurtinitiatief mee te financieren. Dat doen
wij om de sociale samenhang in de buurt te

project? Meld je project aan via: https://

www.duinoord-denhaag.nl/vrienden-vanduinoord of zoek contact via stichting-

middenpad van de Groot Hertoginnelaan
verwijderd voor het toenemende verkeer.
Dat bleek een misrekening en later werd

vergroten. De afgelopen jaren droegen we

vriendenvanduinoord@gmail.com

dat met een smalle middenstrook iets

onder andere bij aan mooie duurzaamheids-

om even te sparren.

hersteld. Ook verdween de mooie brug

projecten waaronder de Duurzame Markt in
de Reinkenstraat en de drukbezochte Open

bij het Sweelinckplein en was het water
Vrienden van Duinoord

Ateliers Duinoord 2022.

Quirine Tacken

bijna gedempt. Dat laatste wisten de
bewoners toen te voorkomen.
Recentelijk hebben we opnieuw te
maken gehad met grote veranderingen
die enorme overlast te weeg hebben
gebracht; deze hadden onder meer te
maken met de komst van de nieuwe lijn
16, die er ondanks alle verzet daartegen
toch komt.
Aanvankelijk leken de veranderingen,
bijvoorbeeld die aan het wegprofiel, wel
mee te vallen en zelfs een verbetering te
zijn. Totdat ik de eerste maal ’s morgens
vroeg bij het uitlaten van de hond de
nieuwe tram zag. Waarschijnlijk was die
aan een proefrit bezig.
Het is een monster van een ding dat
volledig detoneert met alles hier in de
wijk.
Als je daarbij bedenkt dat in andere
wereldsteden de gezellige oude trammetjes weer in gebruik zijn genomen en dat
die zelfs opnieuw worden geproduceerd,
vraag ik mij af: waar is men hier mee
bezig?
Het ergste is dat je dit t.z.t. niet even

Wil je meer informatie over de Vrienden van Duinoord of een vraag stellen?
Via stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com

ongedaan maakt.
Jaap van Loenen
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‘t Lekkerste van Duinoord
Ohmu Sushi

Onze gezellige Reinkenstraat blijft in beweging. Recent is op de plaats waar café Foots was - oudere
buurt-genoten zullen dit café nog kennen als De Stoof - een sushi-restaurant geopend: Ohmu.
Ohmu Sushi is van drie enthousiaste jongedames die hun sporen in de Japanse keuken ruim verdiend
hebben. We spreken af met Jóna Sigurdardóttir, een van de eigenaressen die al vijftien jaar ervaring
met de Japanse keuken heeft.
IJsland, Estland en Brazilië in de
Japanse keuken

Op de menukaart staan eigen recepten

Jóna vertelt dat ze in IJsland is geboren. Als

worden gecombineerd met gedurfde smaken.

jongvolwassene trekt ze een jaar lang rond en

Hierdoor proef je bij Ohmu andere smaken

werkt onder andere in Kaapstad in een sushi-

dan elders, ook omdat de sauzen zelf worden

restaurant. Hier ontmoet ze de grote Japanse

gemaakt. Ieder gerecht wordt vers bereid

chef Kazuhiro Okochi die rondreist met een

door de chef, of ‘omakase’ zoals ze in Japan

foodfestival. Om de Japanse keuken beter te

zeggen - direct van de hand van de chef.

waarin traditionele Japanse technieken

leren kennen reist Jóna met het festival mee.
Chef Okochi wordt haar leermeester en van

Verhuizen naar de Reinkenstraat

hem krijgt ze haar technische training.

Ondertussen kriebelt het om een ruimte te

Terug in IJsland heeft ze drie Japanse restau-

vinden waar meer gasten ontvangen kunnen

rantjes, het eerste al op 22-jarige leeftijd. Als

worden. Ze zijn dol op de Reinkenstraat, maar

Jóna naar Londen verhuist om daar te gaan

hier komt maar niets beschikbaar. Tot ze horen

werken ontmoet ze Loore Petrov uit Estland.

dat café Foots vrijkomt. Het moment dat ze het

Loore werkt daar bij het befaamde Japanse

café binnenlopen weten ze alle drie: dit is het.

restaurant Nobu waar ze de technieken leert.

Hier is plaats voor de take-away en een ruimer

Jóna en Loore besluiten samen sushi te

restaurant, er is een terras voor én een gezellige

gaan maken en strijken in 2016 neer in Den

tuin achter. Ze zijn dolgelukkig dat zij degenen

Ohmu Sushi

Haag. Ze starten klein met een take-away

zijn die het pand kunnen overnemen.

06-42680867 woe t/m zon 12 – 20 uur

in een leegstaande ijssalon aan de Frederik

Na een korte opknapbeurt opent Ohmu in mei

www.ohmusushi.nl

Hendriklaan. Na het winterseizoen openen ze

de take-away en in juni het restaurantdeel met

een take-away als shop-in-shop verderop in de

de tuin. Het terras in de Reinkenstraat is een van

Japanse keuken wordt gemixt met Westerse

Fred. Als deze winkel sluit, verhuist Ohmu naar

de projecten die nog op stapel staan, al vanaf de

smaken. Van een andere restaurantfavoriet

de Laan van Meerdervoort. Naast take-away

opening is het druk. Want net als op de ‘oude’

delen ze graag het recept met ons: de appel-

kunnen ze hier ook twaalf gasten ontvangen.

locaties gaan de Ohmu Girls door met waar

teriyaki saus. Deze saus is heerlijk op gegrilde

Intussen is Joana Wasem uit Brazilië bij hen

ze goed in zijn: erg lekkere sushi maken. De

gerechten, maar ook om gefrituurde dingen en

komen werken en sinds twee jaar is zij de

favoriet in Duinoord is de salmon nigiri teriyaki

verse groenten in te dippen of stoofschotels en

derde eigenares en chef van Ohmu.

flamed in limesalt, een eigen recept waarin de

soepen mee te kruiden. Enjoy!

Reinkenstraat 8

Appel-teriyaki saus


200 ml donkere sojasaus



200 ml sake



1 zure groene appel



1 duimlengte gember

Doe alle ingrediënten in een pan zonder deksel
en verhit op lage temperatuur. Laat voor de helft
inkoken. Voeg al roerend 200 gr witte suiker toe
tot de suiker helemaal is gesmolten.
Laat het geheel een beetje afkoelen, druk het
door een zeef en laat staan tot het afgekoeld is.
De appel-teriyaki blijft heel lang goed. De saus
zorgt voor een diepe umami smaak en zoetheid.
Sandra van Dijk
van links naar rechts: Loore Petrov, Jóna Sigurdardóttir en Joana Wasem
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Wanneer is het juiste moment
om úw huis te verkopen?
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www.zeilstramakelaars.nl

Dobber Van Ginkel geeft advies over uw
testament of levenstestament, zorgt voor
een betrouwbare uitvoering en helpt met
het afwikkelen van een nalatenschap.

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

personen- en familierecht
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

Menno van Ginkel (Levens)Executeur

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

www.dobbervanginkel.nl

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

Oproep

Geertje Huisman is kunstenaar. Zij fotografeert alles wat haar
belangstelling wekt en dat is veel. Een van haar fotoprojecten is
de monumentale linde op de splitsing van de Groot Hertoginnelaan
en de Beeklaan. Dat project ontstond toen ze vanwege de coronalockdown thuis moest werken.

Muzikale talenten uit de wijk
(van alle leeftijden) die graag op
willen komen treden zijn van harte
welkom om zich vóór 30 september
aanstaande aan te melden via:

info@sunnycourtfestival.nl
Afgelopen twee jaar heeft het Sunny
Court Festival door de coronamaatregelen
helaas niet plaats kunnen vinden. Dit jaar
ziet het er vooralsnog rooskleuriger uit en
is de kans groot dat er dit najaar weer iets
georganiseerd kan worden.
De organisatie is daarom druk bezig om

Kijken staat nooit uit

middelen te vinden om het evenement
weer te kunnen realiseren. Het wordt dit
jaar ook in een ander jasje gestoken.
Tijdens deze editie worden muzikale wijkbewoners actief betrokken bij de invul-

"Mijn maaksels
moeten
een ziel hebben."

ling en het festival matinee is voor alle

Er zijn namelijk nog veel meer zaken die
Geertje inspireren en fascineren. “Ik heb geen
uitknop”, zegt ze, “mijn blik gaat steeds maar
door”. Zo kijkt ze op straat steeds om zich heen
en zoekt voorwerpen met een verhaal en een

leeftijden bestemd. Getalenteerde muzi-

leven. Die gevonden dingen, zoals twijgjes,

kanten uit de wijk, jong en oud, roepen

Ze maakte er in die tijd een gewoonte van

verweerd hout en geroest metaal, combineert

we op om zich aan te melden om deel

om elke morgen naar het strand te gaan.

ze vervolgens tot nieuwe objecten. “Je kunt

te nemen met een optreden. De middag

Telkens kwam ze langs de linde en die

me eigenlijk wel een straatjutter noemen”, vat

wordt afgesloten met een swingend jazz-

fascineerde haar. Het spel van de takken

Geertje haar manier van werken samen. Daarbij

optreden van studenten van het Koninklijk

tegen de lucht - de boom was toen nog

gebruikt ze liever geen moderne materialen.

Conservatorium Den Haag.

kaal - boeide haar en zij begon er foto's

Het liefst werkt ze met oud hout en oude

van te maken. Elke dag fotografeerde ze

spijkers. Al haar materiaal moet doorleefd zijn

Dus houd zaterdag 8 oktober van
14 tot 17 uur vrij in uw agenda voor

de boom vanuit hetzelfde standpunt en zo

en daardoor kunnen haar maaksels, in Geertjes

kreeg ze een beeld van de boom door het

woorden, “een ziel hebben, ze moeten geleefd

de nieuwste editie van het festival, Sunny

jaar heen. In de fotoserie zie je de boom

hebben.”

Court Festival matinee. Het belooft een

van vorm veranderen: de structuur van de

mooie muzikale middag voor jong en oud

kale takken gaat langzaam over in de volle

Kunstenaar is overigens niet haar hoofdbe-

te worden!

bladerkroon.

roep. Van huis uit is Geertje kunsthistoricus en
ze werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel

De meest actuele informatie rond Sunny
Court Festival matinee is te vinden op
onze website www.sunnycourtfestival.nl
en facebookpagina www.facebook.com/
sunnycourtfestival

Geertje vertelt dat ze haar kunstenaarschap

Erfgoed als specialist roerend erfgoed. Als

probeert uit te bouwen. Zo is zij nu bezig

kunstenaar heeft ze twee keer geëxposeerd

met fotografie, vooral natuur en architec-

bij Lolapalooza in de Weimarstraat. Op dit

tuur. Veel van die foto's zet ze vervolgens

moment is Geertje ijverig op zoek naar een

op Facebook. “Eigenlijk is alles wel leuk”,

expositieruimte in de buurt, dus meer exposi-

vindt ze, “maar je moet ook focussen en

ties zullen ongetwijfeld volgen.

keuzes maken. Ik ben dus fotograaf en
daarnaast maak ik dingen.”

Pieter Duimelaar
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Schande Kroatië, schaam je!
Een stoet Duinoorders, in optocht over de Groot Hertoginnelaan,
Carnegielaan, actieborden in de lucht, sandwichborden op rug en borst.
Wat is hier gaande? Waar gaan zij naartoe?
verhindert Nederlandse instanties om
de Kroatische ambassade tot renovatie
te dwingen, het pand staat op Kroatisch
grondgebied. Het kan slechts blijven bij
een verzoek.
Voor Sweelinckpleiners Marcel

“Ik hoop dat ze zich
door onze aandacht
gaan schamen.”
Marcel Tielemans

Tielemans, Anky Schmale en Idze Spilker
is de maat vol. Zij starten het actiecomité
“Krot van Kroatië”, delen raambiljetten

Schril contrast

uit en organiseren een protestmars. Op

Aangekomen in de Surinamestraat vallen

26 augustus verzamelen boze wijk-

de demonstranten even stil bij het zien van

bewoners, pers en de gemeentepoli-

het tot in de puntjes opgeknapte ambassa-

tiek zich bij het verkrotte pand aan de

depand. De plaatsvervanger van de ambas-

Groot Hertoginnelaan om gezamenlijk

sadeur nodigt Marcel Tielemans binnen om

naar de Kroatische Ambassade in de

de petitie in ontvangst te nemen, maar echte

Surinamestraat te wandelen en de

toezeggingen blijven uit.

ambassadeur een petitie aan te bieden.
De actiegroep voelt zich gesteund door
Als er volgens internationaal recht niets

berichtgevingen in diverse media. Media-

te eisen valt, confronteer de Kroaten

aandacht te over! Op TV West is nog

Het pand Groot Hertoginnelaan 30

dan met hun schaamteloze nalatigheid.

dezelfde dag een verslag te zien, radiozen-

kwam na het uiteenvallen van de staat

Het is een niet-alledaagse optocht, deze

ders van Omroep West en FM Den Haag

Joegoslavië in eigendom van Kroatië,

keurige demonstranten op leeftijd met

hebben volop aandacht eraan besteed, het

die de monumentale laat negentiende-

borden en posters, in koor scanderend:

AD heeft zaterdag een bijdrage over de
demonstratie en een achtergrond-beschou-

eeuwse villa nu al meer dan twintig jaar
laat verkrotten. Het pand ziet er smerig en
verveloos uit. Het mag een wonder heten
dat de verkrotting nog geen ongelukken
heeft veroorzaakt. De houtrot in kozijnen en
vensters van het monument en de kanten
versiering van dakopbouw en dakkapel is
de staat van verpulvering vrijwel genaderd.
Er is weinig fantasie voor nodig om je voor
te stellen dat de bouwvallige erker van de
eerste etage in zijn geheel van de gevel
naar beneden komt zeilen.
Het pand is een gemeentelijk monument, de wijk Duinoord is beschermd
stadsgezicht, de werkgroep Stadbeeld
van Bewonersoverleg Duinoord en de
Vrienden van Den Haag wijzen al jaren
op de verwijtbare verwaarlozing van de
villa bij de Kroatische Ambassade, de
Nederlandse Ambassade in Zagreb, het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Gemeente Den Haag. Tot nu toe zonder
resultaat. Internationale wetgeving

Het is geen ambassade,
het is gewoon een krot
En Zagreb doet er niets aan,
het is gewoon te zot.
Het is te zot voor woorden,
dit hoort niet in de stad,
dit krot hoort niet in Duinoord,
we zijn het helemaal zat.

wing. De aanwezigheid van een journalist
en fotograaf van Den Haag Centraal doet
verwachten dat ook zij aandacht zullen
besteden aan deze niet te tolereren belediging van een historische wijk in de stad,
waar Kroatië te gast is.
Kitty Bos
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Vastberadenheid voor vrede
Wereldwijd werden en worden er acties gevoerd bij Russische ambassades als protest tegen de
oorlog die het land tegen en in Oekraïne voert. Sommige Russische ambassades worden aangelicht
door blauwe en gele lampen, dan wel getrakteerd op luidruchtige demonstraties of de straat waar de
ambassade aan ligt wordt omgedoopt. Zo is er een petitie in Nederland om de Andries Bickerweg om
te dopen tot de Onafhankelijk Oekraïnestraat.
Een vlaggenwacht, een dagboek en
vredeskaartjes

worden aan touwtjes opgehangen en bieden

februari 2022 hebben mensen achter dranghekken bij de Russische ambassade in Den

Het viertal besloot een heuse vlaggenwacht

selingen en uitingen van machteloosheid.

Haag gedemonstreerd. Er werden vlaggetjes

op te zetten. Frans en Haan hebben door-

Er zijn inmiddels twee evenementen geweest

aan de hekken gehangen, die prompt na het

gaans de strijk- en hangdienst. Dat wil zeggen

die een extra vergunning (registratie) nodig

vallen van de avond werden verwijderd door

dat een van de twee ´s avonds de vlag om

hadden in verband met de bezoekersaantallen -

het ambassadepersoneel.

18.00 uur strijkt en deze de volgende ochtend

de Paaswake en de herdenking van 100 dagen

Frans en Merel* zochten naar een permanente

weer ophangt, doordeweeks om 08.00 uur

oorlog.

vorm van protest en bestelden online tien

en in het weekend om 09.00 uur. Daarnaast

Oekraïense vlaggen. Maar het vlagvertoon

hebben ze maar liefst 130 mensen uit alle

Van het personeel van de Russische ambas-

was van korte duur, want ook die vlaggen

windstreken verzameld die allen minimaal één

sade heeft men weinig last. Af en toe rijdt er

werden als door een dief in de nacht verwij-

uur per keer de wacht houden. Sommigen

iemand van het ambassadeterrein weg met de

derd. De politie kon niet veel uitrichten,

komen eens per maand of eens per week

autoraampjes open met keihard het Russische

ondanks dat camerabeelden er geen

en anderen zoals Johan* komen iedere dag.

volkslied aan. Maar ach, als het daar bij blijft.

twijfel over lieten bestaan wie de vlaggen

Frans en Haan hebben de bestaande app

weghaalden. Er werden nieuwe vlaggen

´Teamup Calendar´ geïntroduceerd zodat

Regelmatig komen Oekraïense vluchtelingen

besteld, maar ook die waren een kort leven

iedereen zijn of haar vlaggenwacht makke-

naar de reuzenvlag. Ze komen uit het hele land

beschoren. Totdat Frans, Merel, Haan en

lijk kan inplannen. De organisatie loopt

om dit fenomeen te kunnen zien. Foto´s worden

Marie-Claire* besloten een reuzenvlag van

gesmeerd. Er wordt een dagboek bijge-

vol trots naar het vaderland gestuurd en zelfs

20 meter breed te bestellen en deze vanaf

houden met alle bijzondere en opmerkelijke

de Oekraïense televisie heeft er aandacht aan

31 maart op te hangen.

gesprekken en momenten van iedere dag. Het besteed.

Direct na het uitbreken van de oorlog op 24

een mooi aanknopingspunt voor gedachtewis-

protest is er zeven dagen in de week.

Vergunning voor een reuzenvlag

Twee kunstenaressen kwamen op het idee

Succes mensen en we hopen dat de vlag gauw

Na druk overleg met de politie en de

om mensen kaartjes te laten tekenen c.q.

weer in de la kan omdat dat zou betekenen dat

gemeente werd besloten dat de reuzenvlag

beschrijven met hun hunkering naar vrede.

er dan weer vrede is.

tussen de bomen aan de overkant van de

Wat voor alles staat, is dat dit een ingetogen,

* De volledige namen zijn bekend bij de

Russische ambassade mag hangen zolang

stille maar effectieve demonstratie voor vrede

redactie.

er iemand bij is. Sterker nog, de vergunning

moet zijn. De leidraad is verontwaardiging,

vereist minimaal 1 aanwezige en maximaal

verontrusting en vredelievendheid. De kaartjes

Michael Toorop

4. Als er meer mensen komen dan moet dat
opnieuw gemeld worden aan en gesanctioneerd worden door de gemeente. Sowieso
moet de vergunning maandelijks verlengd
worden. De vergunning kwam niet zonder
slag of stoot. Het gebeurt ook niet vaak dat
een groep mensen onbeperkt wil demonstreren. Rond de aanvraag van de vergunning
verscheen er een artikel over de reuzenvlag
in het AD en sprak de Oekraïense president
Volodymyr O. Zelensky het Nederlandse
parlement toe. Een vergunning kon niet meer
uitblijven.
Op de eerste dag dat de reuzenvlag er hing,
is de Haagse burgemeester Jan van Zanen
persoonlijk langs gekomen voor inspectie en
om zijn zegen aan het project te geven.

De organisatie heeft altijd behoefte aan mensen voor de vlaggenwacht en/of voor het
strijken en hangen van de vlag. Meer informatie via
info@vlaggenwachtdenhaag.nl of ter plaatse aan de Andries Bickerweg 2.
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Dansend
Protest
of vindingrijke workout?
The
expat
pages
De Groot Hertoginnelaan overstekend vanuit de Banstraat gaat mijn gebruikelijke zondagse fietstocht
Update
on Duinoord
subsidy
project
has subsidiesScience
for people kerk
wanting
green
roof
Green
Roofs
in Duinoord
over de
Andries
Bickerweg langs de Christian
enade
Russische
Ambassade
richting
Wassenaar.
You may have voted for one of the initiaHet blijken Oekraïense dansers te zijn van The
tives in the government scheme to improve
United Ukrainian Ballet, die worden gecoacht
our neighbourhood that was done in
door Igone de Jongh, voormalig prima donna
2019. In total 21 entrepreneurs came up
bij het Nationaal Ballet en Rinus Sprong,
with suggestions for how Duinoord could
gewezen artistiek leider van De Dutch Don’t
be freshened up a bit and the winners
Dance Division.
would share the € 30,000 subsidy to spend
Al tijdens het omkleden in de Oekraïense vlag
on their idea. 1,460 Duinoord residents
arriveert de politie, die vraagt naar de vergunvoted and the winning ideas were: 160
ning voor deze demonstratie tegenover de
extra parking spaces for bikes, the Honey
Russische Ambassade. Die vergunning is er
Highway,
Bij-Blij
& Duurzaam
Duinoord,wij
niet,
maar “het
is ook
geen demonstratie,

Our cover photo shows what Duinoord now
Deze zondag zijn er naast de reuzenvlag
looks like from above. The area is getting
meerdere blauw/gele vlaggen te zien, die
greener through the lovely trees that are
zeer geconcentreerd pliés, relevés, tendu’s
being planted and through the introduction of
en battements uitvoeren. Mijn ballethart
green roofs. Duurzaam Duinoord (translation:
gaat sneller kloppen. De vlaggen worden
Sustainable Duinoord) has started a Small

but you have to have a big roof so Duurzaam
gedragen door een twintigtal jonge dansers.
Duinoord, together with Green2Live, has
Zij nemen achtereenvolgens met hun voetenstarted a communal programme to encouen armstand de eerste, de tweede tot en met
rage people with smaller roofs to get together
de vijfde positie in, waarbij zij de dranghekken
so they qualify for the subsidy. 50 residents
als hun barre gebruiken.
have already signed up. If you would like to

Green Roofs Action to increase the number

sign up too, visit: www.duurzaamduinoord.

of green roofs in the area. The first round was

nl for more information before 5th October.

successfully completed in July and you are

You will then receive an offer from Green2Live

welcome to register before 5th October for

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

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

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

The green roof is put onto your existing roof –

chance of winning a rain barrel for collecting

first a couple of layers to protect the roof and

rain water to water your other plants. There is

to collect water to feed the plants. Then on top

a meeting about the Action in the Satisfaction

of that Sedum is added. This is a strong plant

Café on the Reinkenstraat on Wednesday

are developing:
Jacob
Catslaan en in het Scheveningse Bos.
160
bike
racks
Jochem
Sprengen
looked
Maar dat ziet
de -politie
anders.
Er wordt
druk

that needs very little maintenance. The green

22nd September from 20.00 – 22.00. There

into where
they
couldTenslotte
be placed
but–there
heen
en weer
gebeld.
geeft
net

roof ensures less water gets into the sewerage,

you can meet other neighbours who are

is aeerder
shortage
space
in the –neighbourhood
als
voorofde
reuzenvlag
ook hier de

the upper rooms of your house will be as much

also interested in making Duinoord greener,

and people
didn’t want
to forfeit
carfiat.
Haagse
burgervader
Jan van
Zanenazijn

as five degrees cooler, and less heat will be

as well as the organisers from Duurzaam

Het
balletspace
dat volgt
op deThe
workout
wordt
parking
for bikes.
Sweelinckplein

released back into the atmosphere, reducing

Duinoord and Green2Live. You don’t need

afgesloten
eenonly
heuse
reverence.
seemed tomet
be the
option
but there is

CO2 levels and adding to Duinoord’s biodiver-

to register for this meeting – just turn up and

sity. The Municipality of The Hague currently

you will be welcome.

no demand for bike parking in that area so
Kitty Bos,
this idea is on hold for now.

and pop-up
along the Net
doen
hier eenpavement
workout incafés
de buitenlucht”.
Reinkenstraat.
Here’s
how
these
schemes
als de joggers enkele meters verder
op de

met dank aan Den Haag Centraal

fotograaf: Robert van Stuijvenberg

Kinderopvang in de buurt!

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

Onno Dak - Kindcentrum Boldingh

Anne Dak - Koningin Emmakade

•

Fonkelnieuwe locatie en een unieke samenwerking

•

Gelegen in een karakteristiek pand

met Nutsschool M.M. Boldingh

•

We werken samen met de Galvani-, de Annie MG

•
•

Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf,

Schmidt-, de Spiegel- en de Da Costa school

peuteropvang en BSO

•

Je kunt hier terecht voor kinderdagverblijf en BSO

We eten tussen de middag warme biologische

•

We eten tussen de middag warme biologische

maaltijden
•
•

maaltijden

We bieden een uitgebreid activiteitenprogramma

•

We bieden wekelijks dansles voor de peuters

met een eigen kunstatelier en kookatelier

•

Op dinsdag zwemles bij de Waterthor

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

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

26

The expat pages
An eco-friendly rain barrel –
25% discount

An Information Meeting with your
Eco-Friendly Neighbours

will be at the meeting with all kinds of

Duurzaam Duinoord, together with

On Thursday, 29th September, Duurzaam

Roof campaign that is still on-going.

Green2Live, are offering Elho rain barrels

Duinoord (Sustainable Duinoord) is holding

You will also be able to see and feel a

in various designs and sizes with a 25%

another Information Meeting in the

green roof, hear how your neighbours

discount thanks to a subsidy from the

Trefcentrum on the Sweelinckplein. This

are enjoying their green roofs and you

Delfland Water Board. If you buy a big rain

will not be a boring evening of PowerPoint

barrel with a plant pot, you will also receive

presentations! It will be a fun, informal

a few free plants! In June alone, 20 Duinoord

meeting with your eco-friendly neighbours.

and gas prices are going through

residents had already bought rain barrels – a

You can get information from the members

the roof. Get information about how

good start. Would you also like one?

of the Duurzaam Duinoord workgroup about

you can insulate your floor and sign

Register on the Green2Live website:

their various special offers, campaigns and

up for the communal special offer

https://green2live.net/groen-dak-

activities, including:

that is being done together with the



aanleggen-en-regentonnen-duinoord/.





information about the (Small) Green

can sign up for this special offer.


Communal radiator fan campaign:

Floor insulation: Winter is approaching

Isolatiespecialist.com
Rain barrel offer: You can see the various

The offer lasts until Sunday 18th

in the Autumn a new neighbourhood

September.

campaign will be started. During the

designs that are on offer. Duinoord

You can then pick up your rain barrel

Information Meeting, the advantages of

neighbours who have ordered a rain

from the Duinoord Trefcentrum,

radiator fans will be explained and you

barrel can pick it up at the meeting.

Sweelinckplein 42 on Thursday 29th

can sign up for the special offer.

September from 19.30 to 21.00



You’ll find more information about this and
other offers on the Duurzaam Duinoord
website: www.duurzaamduinoord.nl





Meet & Greet with an energy coach:

The Information Meeting will be held on

put your questions to one of Duinoord’s

Thursday, 29th September from 20:00 to

energy coaches and make an appoint-

22:00 in the Trefcentrum, Sweelinckplein 42.

ment to have them visit you at home.

Free entrance. See the website for the latest

Green roof campaign: Green2Live

information: www.duurzaamduinoord.nl

Robbert d’Hondt
NVM register
makelaar taxateur
& bouwkundig
ingenieur

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
Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

 070 350 70 50  info@estata.nl
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Bike Parking in Duinoord

Ohmu. Ohmu Sushi is owned by three enthu-

The municipality is going to create more

siastic young women who know all there is to

space in Duinoord for bike parking. They

know about Japanese cuisine, having studied

are asking locals and entrepreneurs to think

and worked with the Masters. We interviewed

along about what improvements can be

Jóna Sigurdardóttir, one of the owners who has

Sunny Court Festival 2022

made. The Groen Duinoord workgroup is

been preparing Japanese food for over fifteen

Due to corona, the Sunny Court Festival has not

also helping.

years.

taken place for the last two years but luckily this

A campaign that ran until 23rd June, 2022

Iceland, Estonia and Brazil in the Japanese

year it will be going ahead. The organisers are

invited Duinoord residents to inform the

kitchen - Jóna was born in Iceland. She

busy getting everything ready and this year it

municipality about areas in the neighbour-

travelled extensively and wherever she went

will be slightly different. Talented musicians from

hood where there was not enough room to

she worked in sushi restaurants, including

the neighbourhood are being asked to perform

park bikes, or places where there were too

one in Cape Town where she met the famous

and the festival will be aimed at all age groups.

many bikes and mopeds parked, perhaps

Japanese chef, Kazuhiro Okochi who was

The afternoon will be rounded off with a

even blocking the pavement.

also touring as part of a food festival. Okochi

performance by a swinging jazz band made up

On the 5th July, 2022, the municipality

became her teacher – from him she learned the

of students from the Hague’s Conservatorium

organised a neighbourhood meeting for

technique of Japanese cuisine.

Music Academy.

residents and entrepreneurs where they

Back in Iceland she had three Japanese restau-

So keep Saturday, 8th October from 14.00

discussed the results of this campaign. The

rants, opening the first one when she was just

to 17.00 free in your diary for this new edition

major bottlenecks were pinpointed and

22. She then moved to London where she met

of the Sunny Court Festival. It will be a day to

the initial solutions were proposed and

Loore Petrov from Estonia. Loore was working in

remember for young and old!

discussed.

the famous Japanse restaurant, Nobu, as a chef.

We are looking for:

Based on this meeting and the information

Jóna and Loore decided to start making sushi

Musical talent of all ages here in Duinoord that

gathered from the residents, the municipa-

together and in 2016 they moved to The

would like to perform at the Festival. Please

lity is now working on a number of solutions.

Hague. They started a small take-away in an

sign up before 30th September via

Examples are: extra bike racks and indoor

empty ice-cream shop on the Fred. After the

info@sunnycourtfestival.nl.

bike parking. In October you will be able

winter they moved further up the Fred and

Up-to-date information about the Sunny Court

to see the first designs and ideas on the

started a shop-in-shop and when this store

Festival can be found on the website: www.
sunnycourtfestival.nl and Facebook page:

website (www.duinoordfietst.nl) and then

closed, they opened Ohmu on the Laan van

send comments and vote for the best ones.

Meerdervoort. As well as take away, they had

In November the municipality will be in

tables for just 12 diners. Then Joana Wasem

Duinoord again to discuss the designs with

from Brazil came to join them, adding her

Walking Dinner 2022

local residents and entrepreneurs.

talents to the team.

It’s that time of year again! On Saturday

The Groen Duinoord workgroup also has

Earlier this year, there was one final move

evening, 8th October, 2022 at 17.30, the

bikes on its agenda. We love to cycle in

when they heard that the Foots café was

Walking Dinner 2022 will begin. 3 courses, 3

Duinoord but the workgroup has noticed

looking for a new resident! So Ohmu is now

locations in the neighbourhood at one of your

a bike parking problem in the area. Too

a lovely restaurant, with outdoor dining in the

neighbour’s homes. The chefs have already

many bikes blocking the pavement, or bikes

gorgeous garden to the rear and soon they will

been found and are waiting to cook for you.

having to be parked against trees, which can

be opening the terrace out on the street. The

They have taken all of your allergies into

harm young trees. The workgroup is working

recipes for the food on the menu are all their

account and vegetarian options are available.

together with Ron Appeldooren, who is in

own so there are lots of surprises. And they

So now all you have to do is walk around the

charge of parkland in Scheveningen, looking

make all their own sauces – nothing comes

neighbourhood and enjoy the surprises your

for a solution to this annoying situation.

out of a bottle – even the soy sauce is made

neighbours have prepared for you.

Making the area a greener place is part of

on the premises. Each dish is freshly made – in

Would you like to join us? Sign up via one of

the solution and residents agree to this,

Japanese they call it ‘omakase’ – straight from

the forms on the Bewonersoverleg internet site:

even though it will mean fewer car parking

the chef’s hands. A clear local favourite is the

(www.duinoord-denhaag.nl/walkingdinner).

spaces.

salmon nigiri teriyaki flamed in lime salt, one

Would you like to keep in touch with what

of the recipes they created themselves. In the

is happening? Sign up for the newsletter via

article in the Dutch section, there is a recipe that

www.duinoordfietst.nl.

you may want to try.
Ohmu Sushi, Reinkenstraat 8

Ohmu Sushi

Reservations: 06-42680867

Our lively Reinkenstraat just keeps on getting

Open Wednesday – Sunday: 12.00 – 20.00

better. A new addition is a sushi restaurant:

www.ohmusushi.nl

www.facebook.com/sunnycourtfestival/

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 30 nov 2022.

