
opend     uurtje‘t

Nederland leest: Oud worden en jong blijven  4

Boomtoppen en historische panden  12 

Bespaar € 500 aan gas met een paar simpele stappen  16

Update Krot van Kroatië  24

The expat pages  26

magazine voor Duinoord

december 2022

nr. 235



ALEXANDRIABV.NL



In dit nummer
Nederland leest ... 4
’t Culturele Vuurtje 5
Sunny Court Festival Matinee 7
Koninklijk onderscheiden  7
Straatfeesten in Duinoord 8
Walking Dinner 2022 ... 9
Kerstbazar Schuytstraat 9-11 11
Gluren bij de buren 11
Boomtoppen en historische panden  12
Colette Boeken en Cultuur 13
Werving ORAC-adoptanten ... 15
Bespaar €500 aan gas met ... 16
Andere Tijden 17
Energie-armoede 17
Kerst-speurtocht voor kinderen 18
Vreemdste kerstboom in Duinoord 18
Muziekmiddag in teken het van ... 18
C'est le ton qui fait la musique 19
NOURISH & FLOURISH 20
Nieuw in Zaken 21
Pigs in Blankets for X-mas 23
Beelden in Duinoord 23
Update Krot van Kroatië  24
Op excursie naar Wassenaar en ... 25
The expat pages 26
Interesting Architecture and ... 26

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.
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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. 236 / 18 januari, nr. 237 / 22 maart

Colofon Nuttige informatieBewonersoverleg Duinoord

@boDuinoord
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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  
Astronomisch gezien begint de winter op de kortste dag van het jaar, oftewel 21 december. 

De laatste dagen van eind december staan niet voor niets bekend als de donkere dagen voor 

Kerst. De redactie wil u graag hele mooie feestdagen wensen en voor het nieuwe jaar heel veel 

gezondheid, geluk en vriendschap. In dit kerstnummer staan we niet alleen stil bij de laatste  

kerstmarkt ooit in de Noorderkerk maar ook bij twee Haagse iconen, te weten Yvonne Keuls en 

Paul van Vliet. Verder blikken wij terug op een succesvol Walking Dinner.

Om bij de kerstgedachte te blijven, wat te denken van de Kribbetocht? Ook willen we graag uw 

aandacht vestigen op Cristóbal Balenciaga en een verhaal over Pia Simonis, een grote fan van 

deze Spaanse modeontwerper. Helaas ontkomen we er niet aan om ook uw aandacht te vragen 

voor de energie-armoede in onze stad en de noodzaak om minder energie te gebruiken. Kortom, 

er is weer veel te lezen in deze 235ste editie van ‘t Lopend Vuurtje. Ook houden we u graag op 

de hoogte over het Krot van Kroatië en de zoektocht naar ORAC-adoptanten. 

Bij deze wil de redactie graag iedereen bedanken die dit jaar heeft meegewerkt aan ‘t Lopend 

Vuurtje en niet in de laatste plaats al die vrijwilligers die het blad huis aan huis bezorgen. 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar,  
Merry Christmas and a Happy New Year.

De redactie
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Yvonne heeft een band met Duinoord. Je 

kunt haar tegenkomen in de Reinkenstraat 

als ze boodschappen doet of op een terrasje 

een kopje koffie drinkt. Twee jaar geleden 

heeft zij voor een bomvol Trefcentrum een 

avondlang voorgelezen en voorgedragen 

uit haar werk en vorig jaar nog was zij een 

van de drie schrijvers die meededen met de 

actie Red Colette. Tijd voor een hommage.

Mevrouw mijn moeder
CPNB staat voor de stichting Collectieve 

Propaganda van het Nederlandse Boek ter 

bevordering van het lezen van boeken. In de 

maand november is hun jaarlijkse campagne 

Nederland leest met dit jaar als thema: Oud 

worden, jong blijven. Voor 2022 heeft het 

CPNB Mevrouw mijn moeder van Yvonne 

Keuls verkozen om samen te lezen en samen 

Nederland leest: Oud worden en jong blijven

Op de grens van Duinoord en de Bomenbuurt woont de Nederlandse schrijver Yvonne Keuls met haar man Rob 
Keuls. Haar omvangrijke oeuvre telt meer dan negentig publicaties, waaronder tv-bewerkingen en tientallen 
romans, waarvan vele bekroond of genomineerd. De humor, levenslust en energie van onze buurtgenoot, die op 
17 december 91 jaar hoopt te worden, is onbegrensd.

een taxi door heel Nederland om het lezen te 

promoten. Eerder dit jaar was Yvonne bij Van 

Nieuwkerk te gast in Matthijs gaat door als zijn 

For-Ever-Young- gast. Eind oktober was Keuls 

te zien bij Op1 en een dag later was zij De 

geknipte gast bij Eus. Maar ook voor de redactie 

van ’t Lopend Vuurtje maakt zij graag tijd vrij. 

Op de thee bij Yvonne 
Op 29 oktober, de laatste zonnige zaterdag 

van die maand, zitten we in haar achtertuin 

en drinken thee. Yvonne vertelt en draagt 

voor, waarbij zij met een Indische tongval haar 

moeder tot leven brengt. Vanuit mijn ooghoek 

zie ik achterin de tuin de schuur waarin het gezin 

Keuls halverwege de jaren zeventig enkele 

malen dakloze, misbruikte jongeren - kinderen 

soms nog - voor bepaalde tijd heeft gehuisvest. 

Jongeren die Yvonne vanuit een grote maat-

schappelijke betrokkenheid ontmoet bij haar vrij-

willigerswerk in de Jeugdzorg in de Schilderswijk 

en over wie zij schrijft in o.a. haar romans Jan 

Rap en z’n maat (1977) en Het verrotte leven van 

Floortje Bloem (1980). Ook haar meest recente 

boek Gemmetje Victoria (2021) handelt over een 

van haar opvangkinderen. Met haar inlevings-

vermogen en haar schrijftalent is Keuls in staat 

om haar empathie met deze kinderen over te 

brengen op haar lezers. 

hommage aan schrijver en buurtbewoner Yvonne Keuls

“Van dat kind ga ik 
houden, als we elkaar 

niet eerder vermoorden.”  
Yvonne over Gemmetje Victoria

“Maar telkens is daar 
weer het zeikwijk.”  

Gemmetje Victoria over Yvonne

Fotograaf: Martijn Beekman

over te praten. Hierin vertelt Yvonne Keuls 

in een liefdevol relaas over het leven van 

haar half-Javaanse moeder, die 96 jaar is 

geworden. Het boek beschrijft ook hoe haar 

moeder ouder wordt maar haar veerkracht, 

zelfbeschikking en levenslust behoudt. Het uit 

1999 daterende Mevrouw mijn moeder sluit 

derhalve naadloos aan bij het CPNB thema 

van dit jaar. Het boek is herdrukt in 230.000 

exemplaren en het wordt in de november-

maand gratis ter beschikking gesteld. 

Promotietour door Nederland
De nationale promotietour Nederland leest 

start op 1 november in de Centrale Bibliotheek 

in Den Haag met een interview met Keuls door 

collega-schrijver Susan Smit. De redactie van 

’t Lopend Vuurtje heeft een uitnodiging en is 

erbij. Het welkomstwoord van burgemeester 

Van Zanen wordt gevolgd door een verhande-

ling van Erik Scherder, hoogleraar neuropsy-

chologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 

en hoogleraar Bewegingswetenschappen in 

Groningen. TV-persoonlijkheid Scherder weet 

als geen ander het thema Oud worden, jong 

blijven vanuit de wetenschap op een begrijpe-

lijke manier te belichten. Gedurende de maand 

november toert Yvonne vrijwel dagelijks met 

Cabareteske toneelvoordracht
Samen met de Haagse kleinkunstenaar 

Max Douw schrijft de onvermoeibare Keuls 

naast de roman ook een voordracht over het 

leven van Gemmetje. In zowel de Koninklijke 

Schouwburg als Muzee Scheveningen leest 

zij passages voor uit haar boek. Max Douw 

bezingt de tussenliggende periodes in ontroe-

rende liedjes, waarvoor hij de teksten ontleent 
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Nederland leest: Oud worden en jong blijven

De voorstellingen van Yvonne en Max 

komen wegens doorslaand succes in 

reprise in de Koninklijke Schouwburg 

van 15 t/m 17 februari 2023 en in Muzee 

Scheveningen op woensdag 28 en 

donderdag 29 december 2022.

hommage aan schrijver en buurtbewoner Yvonne Keuls

aan het boek en waarbij hij zichzelf begeleidt 

op de piano. Samen brengen zij de tragiek én 

de humor van Gemmetje indringend tot leven, 

op een manier die regelmatig een glimlach 

om de lippen tovert, de misère in dit jonge 

leven ten spijt. 

Indische Tantes
Als afscheid neemt Yvonne ons mee naar 

het Frederik Hendrikplein; we nemen 

plaats op het bankje bij haar Indische 

tantes. In 2012 ontvangt Keuls ter gele-

genheid van haar tachtigste verjaardag 

de Haagse Cultuurprijs en een bedrag 

van € 25.000. Zij houdt het bedrag niet 

zelf, maar wil het in een of andere vorm 

terugschenken aan Den Haag. Met behulp 

van crowdfunding weet zij het bedrag 

te verdubbelen en geeft de Duinoordse 

beeldhouwer Loek Bos opdracht om 

haar Indische tantes levensgroot in brons 

af te beelden. Sinds september 2013 

staan De Indische Tantes voor de bloe-

menwinkel op de stoep van het Frederik 

Hendrikplein hoek Frederik Hendriklaan.

Kitty Bos

’t Culturele Vuurtje
Dineke Dezentje, Olga Beekink en Elly Visser hebben het initiatief 
genomen om de culturele activiteit nieuw leven in te blazen, die - 
voordat Corona roet in het eten gooide - bijzonder succesvol was  
op de eerste dinsdag van de maand.

Centraal staat Cristóbal Balenciaga, briljant 

Spaans couturier die leefde van 1895-1972. 

Aanleiding is de tentoonstelling van zijn 

creaties in het Kunstmuseum. De hernieuwde 

culturele activiteit in het Trefcentrum op de 

hoek van Reinkenstraat en Sweelinckplein 

start op dinsdag 15 november 2022. Zo’n 15 

belangstellenden wonen de lezing bij van 

wijkgenoot Elsje Drewes, kunsthistoricus en 

museumdocent in het Kunstmuseum. Elsje 

maakt duidelijk waarom Balenciaga al tijdens 

zijn leven wordt beschouwd als ‘le maître’ 

onder de couturiers. Christian Dior compli-

menteerde zijn collega ooit met de consta-

tering: “Als haute couture een orkest is, dan 

is Balenciaga de dirigent en de rest van ons 

zijn slechts de musici die de aanwijzingen 

van de meester volgen.” Coco Chanel zei 

eens: “Enkel Balenciaga is de ware couturier. 

De anderen zijn niet meer dan ontwerpers.” 

Balenciaga ’s ontwerpen zijn uitgevoerd in 

het zwart, omdat zijn sculpturale creaties 

en hun vaak complexe vormen in zwart het 

best tot hun recht komen. Om die reden is 

zwart ook de favoriete kleur van de meester, 

die zelfs zijn proefmodellen al in het zwart 

uitvoert. 

De volgende dag, woensdag 16 november, 

verzamelt de groep in de hal van het 

“Enkel Balenciaga is  
de ware couturier.  

De anderen zijn niet 
meer dan ontwerpers.”  

Coco Chanel

fotografie te zien uit het archief van Maison 

Balenciaga. De meest revolutionaire en spec-

taculaire ontwerpen hebben een prominente 

plek gekregen, vrij in de ruimte, waardoor de 

bezoekers eromheen kunnen lopen. 

De tentoonstelling Balenciaga – Meesterlijk 

Zwart is in het Kunstmuseum nog te zien  

t/m 05 maart 2023. Op www.kunstmuseum.
nl/nl/tentoonstellingen/balenciaga kunt u 

vooraf online tickets bestellen.

De redactie

Kunstmuseum en wordt door Elsje Drewes 

rondgeleid langs de tentoonstelling. Het 

zijn stuk voor stuk schitterende avondjurken, 

kostuums, mantels en meer, waarbij zwart 

gebruikt is in alle mogelijke stofsoorten, 

zoals fluweel, gedrapeerde zijde, kant 

of in borduurwerk, franjes en pailletten. 

Naast meer dan zestig kledingstukken zijn 

ook sieraden, tekeningen, filmbeelden en 

Ideeën en suggesties
De initiatiefnemers staan open voor ideeën over activiteiten voor de culturele 

avond. Heeft u een lezing, voordracht, voorstelling, of iets dergelijks op het oog  

die geschikt is voor de ruimte in het Trefcentrum, laat het ons dan weten op  

bibliotheek@duinoord-denhaag.nl

5



‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl

‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl

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

‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl

‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl‘ S - G R A V E N H A G E

VAN DE VELDE NOTARIAAT

Burgemeester Kolfschotenlaan 63  -  2585 DZ  ’s-Gravenhage  -  t: 070 - 346 95 02  -  w: www.vandeveldenotariaat.nl

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

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.
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Sunny Court Festival Matinee
Nadat de afgelopen twee jaar Covid roet in het eten gegooid had, was het op 8 oktober eindelijk weer  
mogelijk om een Sunny Court Festival te organiseren.

Dit jaar stond het gratis toegankelijke muziek-

festival in het teken van ‘voor en door de wijk’ 

en werden wijkbewoners uitgenodigd om niet 

alleen als luisteraar maar ook als deelnemer 

onderdeel te zijn van de festivaldag. Een reprise 

van de oorspronkelijke opzet van het evene-

ment, want destijds werd de eerste editie ook 

ingevuld door muzikanten uit de wijk.

Anders dan voorgaande jaren werd het festival 

dit jaar in de middag gehouden, zodat bewo-

ners van alle leeftijden konden komen. En dat 

werd in groten getale gedaan. Bewoners uit 

de wijk, ouders met kinderen en grootouders 

met kleinkinderen vulden het parkje om naar 

de optredens te komen luisteren. Zittend op 

een stoel, een bankje, staand en af en toe langs 

rennend werd genoten van de optredens van de 

deelnemende muzikanten. 

Leerlingen van Gitaarschool Van der Giessen 

traden op met gitaar en contrabas. Fred 

Händl van de Piano-academie verzorgde een 

optreden op piano en de middag werd afge-

sloten door een jazzkwartet van studenten van 

het Koninklijk Conservatorium Den Haag.  

Al met al een swingende middag met veel 

jazzmuziek waar zowel het publiek als de muzi-

kanten zichtbaar van genoten. 

Ook de inwendige mens werd niet vergeten. 

De koek en zopietafel van meisjes uit de buurt, 

die lekkers hadden gebakken om het festival 

financieel te ondersteunen, was erg in trek. 

De organisatie dankt iedereen heel hartelijk 

voor hun komst, het (muzikale) enthousiasme, 

de bijdragen in de donatiebus en uiteraard de 

sponsors. Tot de volgende editie!

Sandra van Dijk

Koninklijk onderscheiden
Voor de imposante hoeveelheid functies en 

taken die Michael Toorop als vrijwilliger onbe-

taald en gedurende meer dan twintig jaar heeft 

vervuld, krijgt een totaal verraste Michael op 

1 oktober door burgemeester Van Zanen de 

koninklijke onderscheiding Ridder in de orde 

van Oranje-Nassau opgespeld in de Mesdagzaal 

van Pulchri Studio aan het Lange Voorhout. De 

aanvraag krijgt vele ondersteunende brieven 

van meerdere instanties, waaronder ook het 

Fotograaf: Piet Gispen

Bewonersoverleg Duinoord. In zijn speech 

roemt de burgemeester Michaels niet aflatende 

inzet en betrouwbaarheid, waarbij Van Zanen 

ook ’t Lopend Vuurtje - “wat een grappige 

naam”- noemt. 

De op zich al vreugdevolle ceremonie heeft een 

extra feestelijk karakter door de aanwezigheid 

van H.K.H. Prinses Beatrix en de Commissaris 

van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Eraan 

voorafgaand vindt de opening van de expositie 

‘Oude Meesters’ door H.K.H. Prinses Beatrix 

plaats. Er zijn werken te zien van Weissenbruch, 

Jacob en Willem Maris, Anton Mauve en vele 

anderen. Vervolgens is er de overhandiging van 

het eerste exemplaar van het bijna 300 pagina’s 

tellende boek Pulchri Studio 175 jaar aan Prinses 

Beatrix door de initiatiefnemer en hoofdredac-

teur van het boek, Michael Toorop. Tot slot is er 

een voordracht van kunstkenner Jhr. Charles van 

Tetterloo, alias Paul van Vliet, met een bespie-

geling over de kunstenaarsvereniging Pulchri 

Studio en een reflectie op kunstbeschouwing in 

brede zin. 

Na een daverend applaus van vierhonderd 

man in de volle Mesdagzaal, een glas cham-

pagne voor de aanwezigen en een rondleiding 

langs de tentoongestelde werken met H.K.H. 

Prinses Beatrix, burgemeester Van Zanen en de 

Commissaris van de Koning wordt het feest in de 

sociëteit van Pulchri voortgezet.

De redactie

Oproep: Het bestuur van de Stichting Sunny Court Festival is op zoek naar een nieuwe enthousiaste 

vrijwilliger die graag organiseert, betrokken is bij de wijk en zijn of haar steentje wil bijdragen aan de 

totstandkoming van het festival. We zien je mailtje graag tegemoet: info@sunnycourtfestival.nl
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Straatfeesten in Duinoord
In meerdere straten in Duinoord organiseren bewoners een feestje voor en met elkaar. ’t Lopend Vuurtje doet verslag.

Groot Hertoginnelaan
Op 23 september wordt voor de achtste keer 

op rij het straatfeest in het eerste deel van 

de Groot Hertoginnelaan georganiseerd. 

Drijvende kracht achter het jaarlijkse feestje 

is Willemijn van Gent van Studio Sophia op 

nummer 3. Zoals ieder jaar wordt aan de 

deelnemende buren gevraagd om er een 

‘Potluck’ van te maken, oftewel iedereen neemt 

iets te eten en te drinken mee dat voldoende 

is voor het eigen gezin. De meeste bewoners 

nemen iets extra’s en ook iets deelbaars mee, 

zodat de buren van elkaars lekkernijen kunnen 

proeven. Willemijn regelt zoals altijd de tafels, 

stoelen, spelletjes en een heus springkussen. 

Helaas gooien regen en wind roet in het eten 

en blijft het springkussen onbenut en leeg in 

de tuin staan. Het is in deze acht jaar twee keer 

gebeurd dat het straatfeest binnen gehouden 

moest worden vanwege het belabberde weer. 

Gelukkig is er ruimte genoeg bij Studio Sophia 

van Willemijn en haar man Ernst. 

Obrechtstraat
Bij gebrek aan organiserende bewoners 

lijkt het er even op dat Burendag niet 

gevierd gaat worden dit jaar. Maar tijdens 

een heel gezellige, spontaan ontstane 

‘begin-van-de-zomer’-straatborrel wordt 

besloten om toch een burendag-straat-

feest te regelen. Rob van Zoen verzorgt de 

subsidie en als blijkt dat het grote spring-

kussen dat hij op het oog heeft al gere-

serveerd is, wordt het een kleinere maat. 

Het kleinere formaat kussen blijkt al de 

helft van de straat te beslaan dus we zijn 

benieuwd hoe dat grote zou zijn geweest! 

De hele week is er een teleurstellend 

weerbericht met veel regen maar op de 

dag zelf is het, behalve een paar druppels 

in de ochtend, heerlijk weer. De bewoners 

hebben kunnen genieten van de heerlijke 

gerechtjes die iedereen heeft bereid, van 

de goede wijn, van de vele vrolijk spelende 

kinderen en van elkaars gezelschap. 

Hoogtepunt van het feest blijkt de 

puzzel van Femke Janssen. Femke heeft 

foto’s genomen van de monden van de 

bewoners en met het motto ”ken jij je 

buren?” moet men raden welke mond 

van welke bewoner is. Rond zes uur moet 

het springkussen weg maar het feest 

gaat door tot in de kleine uurtjes – en de 

buren klagen niet!! 

 

Sweelinckplein, toch maar de tenten
Op zaterdag 17 september vindt de 

afsluitende zomerborrel van de Vrienden 

van het Sweelinckplein plaats. Zoals 

gebruikelijk nemen de leden en de bewo-

ners van het plein hapjes mee en zorgen 

de leden van de feestcommissie voor 

de drankjes. De weersomstandigheden 

dreigen feestverstoorder te worden. 

Naarmate 17 september nadert worden 

de voorspellingen steeds somberder. 

Jammer voor de party, maar goed voor 

de natuur en het groen op het plein na de 

droogte van de zomer. De leiding besluit 

te elfder ure om de tenten op te zetten. 

Enkele enthousiaste bewoners van het 

plein, onder wie zelfs wat nieuwkomers, 

klaren de klus onder de deskundige 

leiding van Idze Spilker. Het blijkt een 

goede zet, want tussen 16:00 en 19:00 

uur wisselen zonnestralen en kortdurende 

regenbuitjes elkaar regelmatig af. Even 

verschijnt er zelfs een prachtige dubbele 

regenboog. 

Nieuwe pleinbewoners worden welkom 

geheten, actieve vertrekkende bewoners 

worden bedankt. De voorzitter kondigt het 

komende lustrum aan in juni 2023, er wordt 

Obrechtstraat Sweelinckplein
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In meerdere straten in Duinoord organiseren bewoners een feestje voor en met elkaar. ’t Lopend Vuurtje doet verslag.

Walking Dinner 2022 
geslaagde avond
In 2017, 2018 en 2019 organiseerde het 
Bewonersoverleg een Walking Dinner. In 2020  
en 2021 kon dit helaas niet doorgaan vanwege 
de pandemie, maar in 2022 is het Walking 
Dinner weer helemaal terug. In totaal zo’n 100 
inwoners van onze wijk, etende gasten, koks, 
hulpkoks en vrijwilligers maakten van zaterdag 
8 oktober een geslaagde avond.

Tussen 17:00 en 18:00 uur werd het gezellig 

druk in het Trefcentrum aan het Sweelinckplein. 

Wijkbewoners voerden een goed gesprek 

met elkaar onder het genot van een aperitief. 

Bestuurslid Bart Draese gaf nog een laatste 

toelichting over het programma van de avond 

en vervolgens ging iedereen aan de wandel. 

Op weg naar de 12 koks die dit jaar hun huis 

openstelden voor een drie gangenmenu met 

telkens een wisselend gezelschap aan tafel. 

De koks hadden zich werkelijk uitgeleefd in 

hun keukens. De heerlijkste gerechten kwamen 

voorbij, soms uit een specifieke keuken of zelfs 

met een bepaald thema.  

En zo kon je tussen de gangen door groepjes 

wijkbewoners tegen komen die op straat 

stonden te praten waar ze geweest waren, 

dat het zo lekker was en op weg waren naar 

hun volgende gang elders in de wijk. Ook de 

ontmoetingen tussen wijkgenoten aan tafel 

leverden mooie gesprekken op. Hierbij bleken 

verschillende koks ook heuse sommeliers die 

een zorgvuldig geselecteerde wijn schonken bij 

de door hen geserveerde gang.

Na 22 uur kwamen gasten en koks terug 

naar het Trefcentrum voor een afsluitend 

kopje koffie of thee. Uiteraard werd hier  

ook smakelijk nagepraat over wat men 

gegeten en gedronken had en wie men 

allemaal ontmoet had. Voorzitter Gerard 

Lucius sloot de avond af met een enthousi-

aste boodschap over hoe mooi een activiteit 

als het Walking Dinner is voor de sociale 

cohesie in de wijk. Vervolgens volgde een 

staande ovatie voor elke kok als dank voor 

hun gastvrijheid.

Het Walking Dinner 2022 was een geslaagde 

avond. Op naar de volgende editie in 2023.

Wil je volgend jaar ook bijdragen aan deze 

mooie activiteit als vrijwilliger of als kok? Of  

vind je het leuk om je in te zetten voor de 

sociale cohesie in onze wijk en actief te worden 

in één van onze werkgroepen?  

Neem dan nu contact op met het bestuur  

van het bewonersoverleg op:  

bewonersoverleg@duinoord.nl. 

Nils Nijdam

een lustrumcommissie gevormd om de 

festiviteiten vorm te geven. Er wordt 

gezellig geconverseerd, geproost en 

genuttigd van de meegebrachte hapjes, 

afwisselend buiten in het zonnetje of in 

de tent bij regendruppels. 

En….. de gemeente trakteert!  
Enthousiast geworden en ook zin om 

een kerstbijeenkomst of nieuwjaarsre-

ceptie te organiseren voor uw straat of te 

starten met de voorbereidingen van een 

lentefeest?

De gemeente Den Haag ondersteunt 

initiatieven van bewoners voor buurt-

feesten en stelt subsidies beschikbaar 

voor eenmalige straat-, buurt- of wijkacti-

viteiten. Voor een feest op straatniveau  

tot € 750, voor een buurtactiviteit tot  

€ 1500 en als de hele wijk mag partici-

peren tot € 5000.

Enkele voorwaarden: de activiteit moet 

openbaar toegankelijk zijn, de onderlinge 

samenhang versterken en bijdragen aan 

de leefbaarheid en samenwerking. Er 

moet een begroting worden opgesteld 

met gespecificeerde kostenposten. U 

kunt geen subsidie aanvragen voor de 

vergoeding van vrijwilligerswerk of voor 

consumpties. Als de openbare weg tijdens 

het straatfeest moet worden afgesloten 

zijn er gratis dranghekken beschikbaar. 

Voor evenementen met een klein effect 

op de openbare ruimte zoals een 

straatfeest gelden andere regels dan 

voor grootschaliger buurtfeesten of 

wijkactiviteiten. 

Op de website van de gemeente Den 

Haag staat alles helder en in duidelijke taal 

beschreven op https://www.denhaag.nl. 
Typ in de zoekbalk op de openingspagina van 

de website “subsidie straatfeest”.

De redactie
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6.50  

Kerststol
Met zuidvruchten en zuivere
amandelspijs.
7,50

Aanbieding geldig van 06 t/m 15 december 2022.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

Reinkenstraat 50 Den Haag
www.bakkerklink.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
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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
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Kerstbazar Schuytstraat 9-11
Ook de Noorderkerk krijgt te 
maken met een afnemende 
omvang van haar gemeente.  
Dit bemoeilijkt het vinden van 
vrijwilligers voor het opbouwen, 
afbreken en bemannen van de jaar-
lijkse Kerstrommelmarkt. Na 2022 
zal de gezellige Kerstrommelmarkt 
niet meer plaatsvinden.

Voor de allerlaatste keer
Op zaterdag 10 december kun je voor  

de allerlaatste keer tussen 10:00 en 15:00 uur 

binnenlopen in de Noorderkerk, Schuytstraat 

9-11, voor de aankoop van tweedehandsspul-

letjes als kaarten, versieringen, kaarsen e.d. Of 

even aanwippen voor overheerlijke erwtensoep, 

broodje curryworst, koffie of thee. De opbrengst 

is voor de restauratie van het kerkorgel.

De redactie

Gluren bij de buren

Wilt u af van die enorme hoeveelheid verpakkingsmateriaal die u weggooit bij het uitpakken van  
de boodschappen? Vul dan uw boodschappentas met eigen potjes, flessen en doosjes en wandel op  
donderdag naar het Prins Hendrikplein voor een bezoek aan de verpakkingsvrije winkel op wielen van  
Tessa en Anne, een mooi en duurzaam initiatief.

Een nieuw begin en een knalrode bus
Een groeiende compassie met het milieu 

en het klimaat, het scheiden van afval in 

het eigen huishouden en de overstap naar 

groene energie wakkert bij het recent 

gehuwde koppel de behoefte aan om geza-

menlijk hun steentje bij te dragen aan een 

betere wereld. Geïnspireerd door verpak-

kingsvrije winkels in Engeland en Antwerpen 

maken zij een carrièreswitch. 30-jarige Tessa, 

klinisch neuropsycholoog tevens fotograaf, 

en 31-jarige Anne, afgestudeerd in culturele 

diversiteit management en werkzaam in de 

logistiek, schaffen zich een knalrood trans-

portbusje aan. Het is begin 2021, het land 

is in lockdown. Met wat hulp van derden 

knappen ze de bus zelf op, naar een ontwerp 

van Tessa en dopen ‘m Evie. 

Evie rijdt haast CO2-neutraal op Bio-CNG, 

Compressed Natural Gas. Deze brandstof 

wordt niet gewonnen uit de aardbodem maar 

geproduceerd uit afval, zoals slib of gelati-

neafval, zelfs uit plastic. Het tv-programma 

Stand van Nederland Koplopers presenteert 

eind oktober een week lang de nieuwste 

duurzame technische ontwikkelingen. In 

serie 1 aflevering 1 op 31 oktober 2022 staat 

een bedrijf centraal dat als enige en eerste 

op de wereld dit duurzame gas produceert. 

Terugkijken via NPO-Start of NPO-Plus is 

beslist de moeite waard. 

Potjes en deksels

Alles voor een gezonde maaltijd of 
tussendoortje
Op de schappen in de bus vindt de klant 

peulvruchten, ontbijtgranen, noten, gedroogde 

groenten, chocoladeproducten en vruchten 

van biologische producenten. Ook vind je hier 

plantaardige vlees- en eierproducten, sojavrij 

en glutenvrij. Alles voor een gezond ontbijt, 

lunch, avondeten of tussendoortje. Zelfs een 

aantrekkelijke huisgemaakte glühwein in een 

statiegeldfles prijkt op de toonbank. Aan wie 

toevallig langsloopt en verleid wordt iets aan 

te schaffen maar geen verpakkingsmateriaal 

op zak heeft, is ook gedacht. Er zijn weck-

potten te koop om de aankoop mee naar 

huis te nemen of herbruikbare zakjes met het 

Europees erkende keurmerk GOTS, Global 

Organic Textile Standard, gefabriceerd door 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Gedurende de week rijden de meiden met 

hun bus door de regio Zuid-Holland West, o.a. 

in Capelle aan de IJssel en Rotterdam. Elke 

donderdag staan ze op het Prins Hendrikplein 

tussen 11:00 en 19:00 uur.

Kitty Bos

Enthousiast geworden voor verpakkings-

vrij boodschappen doen? Bezoek de 

website: www.potjesendeksels.nl 
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Boomtoppen en historische panden
Het is druilerig en guur weer als Pia Simonis en ik uit een van haar ramen over Duinoord kijken, maar  
het regenachtige weer deert Pia niet. Ze geniet al 23 jaar van het uitzicht over de wijk  
vanaf de zevende verdieping en zon of regen, het verveelt nooit.

Uitzicht boven alles
Pia is een van de oorspronkelijke bewoners 

van Residence Eline Vere aan het begin 

van de Groot Hertoginnelaan. Toen ze eind 

vorige eeuw met haar moeder langs het 

voormalige verzekeringskantoor van de 

Nederlandse Vereniging ter bevordering van 

het Levensverzekeringwezen fietste, wist ze 

het meteen. Hier wilde ze wonen en wel het 

liefst zo hoog mogelijk. Pia is geen type voor 

een huis of begane grond appartement, ze 

wil boomtoppen zien en kunnen genieten van 

de historische panden. Uitzicht boven alles. 

Het verzekeringspand werd in 1968 

gebouwd ten koste van twee karakteris-

tieke Duinoordse villa´s. Eén van de villa´s 

werd ooit bewoond door oud-minister van 

financiën en oud-premier Nicolaas Gerard 

Pierson en de andere was van 1914 tot en 

met 1965 in gebruik van het ´s-Graven-

haagsch Christelijk Gymnasium, het latere 

Christelijk Gymnasium Sorghvliet. In 1999 

werd het neomodernistische kantoorpand 

verbouwd tot appartementencomplex door 

Van Moort en Partners Architecten. Het 

nieuwe complex werd vernoemd naar Eline 

Vere, de hoofdpersoon uit de gelijknamige 

debuutroman van Louis Couperus. Het 

bekende standbeeld van Eline Vere van de 

beeldhouwer Theo van der Nahmer staat 

recht tegenover deze appartementen. Het 

beeld van Eline Vere heeft niet altijd aan de 

Groot Hertoginnelaan gestaan. Ter gelegen-

heid van het boekenbal dat Pulchri Studio in 

1974 hield rond het thema Couperus bevond 

zij zich enige tijd op het Lange Voorhout.

Ondernemersfamilie en hofleverancier
Pia Simonis stamt af van een bekende 

Haagse ondernemersfamilie. Al in 1839 

startten haar voorouders het familiebe-

drijf Simonis Magazijn van ledikanten, 

wiegen, velo´s, luiermanden, rolstoelen, 

ziekenwagens en springmatrassen. Haar 

overgrootvader Th. A. A. Simonis runde de 

zaak op het Kerkplein en de Groenmarkt. 

Hij adverteerde vaak in kranten zoals Het 

Vaderland of het Dagblad van Zuidholland 

en ’s-Gravenhage voor het “Wasschen, 

opmaken en Stoomen van beddegoed”. 

Tevens deed hij aan Desinfectie en 

motzuivering. 

Sinds de tijd van Koning Willem II was de 

familie Simonis hofleverancier en in Pia’s 

appartement prijkt nog steeds het levens-

grote gietijzeren schild met dit koninklijke 

predicaat. Het werd in de naoorlogse 

jaren steeds moeilijker voor de specialisti-

sche middenstand. Door de toenemende 

belangstelling voor grootwinkelbedrijven 

zoals V&D, HEMA en de Bijenkorf moesten 

“Door de kunst wordt het stof van ons 
dagelijks leven van onze ziel gewist”  

Pablo Picasso

de kleinere middenstanders langzaam maar 

zeker afhaken. Zo ook het bedrijf van de 

familie Simonis. In 1976 sloot de bekende 

zaak haar deuren. 

Geboren en getogen Haagse 
Evenals Eline Vere in het verhaal van Louis 

Couperus is Pia geboren en getogen in Den 

Haag, heeft ze rondgezworven in binnen- en 

buitenland om uiteindelijk terug te keren 

naar de Hofstad. Deze Haagse dame voelt 

zich op en top Hagenaar. Niet voor niets dat 

ze eind vorige eeuw graag in Duinoord wilde 

komen wonen. Mooi uitzicht, op loop- en 

fietsafstand van het centrum en het open-

baar vervoer voor de deur. Ze werkte toen 

o.a. nog als gezinstherapeut bij het Riagg 

en deed behandelingen met groepen en 

op individuele basis. Na haar pensionering 

richtte zij zich op het vrijwilligerswerk. 

Kunst, cultuur en muziek
In 1999 kocht Pia vanaf de tekening haar 

hoog gelegen appartement. In februari 

van dat jaar was de eerste vergadering van 

wat de Vereniging van Eigenaren (VvE) zou 

worden. Toen Pia hoorde dat de glasbewas-

singsinstallatie op de bovenste verdieping 

ingeruild werd voor penthouses stelde zij zich 

meteen kandidaat voor het bestuur van de 

VvE. En zo zou ze zich 21 jaar lang inzetten 

voor het wel en wee van Residence Eline 
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Vere. Het begon al meteen hectisch toen in 

dat eerste jaar de projectontwikkelaar failliet 

ging. De VvE had geld nodig om de bouw te 

kunnen laten afronden. Er volgden verschil-

lende processen want niet iedere nieuwe 

bewoner voelde ervoor om bij te betalen na 

dit onverwachte faillissement. 

Intussen stortte Pia zich meer en meer in het 

culturele leven. Haar kleurrijke en modieuze 

verschijning maakte van haar een bekend 

figuur. Vele jaren werkte Pia bij o.a. Pulchri 

Studio en het Kunstmuseum. Daarnaast is ze 

nog steeds als violiste gepassioneerd lid van 

het Zuid-Hollands Symfonie Orkest (ZSO). 

Het in 2000 opgerichte amateurorkest staat 

onder leiding van dirigent Dominic Sieret. 

Pia is er trots op dat zij het oudste lid is en 

dat het orkest erg sociaal betrokken is. Zo 

zijn er verschillende Oekraïense vluchte-

lingen die meespelen. 

Pia kan zich nog levendig herinneren toen zij 

en haar broer voor het eerst naar muziekles 

gingen. Ze moesten allebei hun handen 

laten zien waarop de muziekleraar besloot 

dat Pia viool ging leren spelen en haar broer 

piano. En zo is het altijd gebleven. Toen 

in 2015 de moeder van Pia op 101- jarige 

leeftijd overleed, gooide Pia het over een 

andere boeg en switchte zij naar de altviool. 

Helaas voerden steeds meer culturele instel-

lingen een maximale leeftijd in voor hun 

vrijwilligers en moest Pia noodgedwongen 

afscheid nemen als vrijwilligster bij Pulchri 

Studio en het Kunstmuseum. Ze bruist nog 

van energie en zou het liefst vol aan de bak 

gaan. Maar goed, het is niet anders. Dat wil 

niet zeggen dat ze bij de pakken neer gaat 

zitten. Onlangs was ze nog te zien bij de 

demonstratie tegen de verkrotting van het 

Kroatische pand op Groot Hertoginnelaan 

30. Uiteraard is ze ook een graag geziene 

gast bij de vele openingen van exposities, 

concerten en andere kunstuitingen. Pia kan 

zich geheel vinden in de filosofie van Pablo 

Picasso: “Door de kunst wordt het stof van 

ons dagelijks leven van onze ziel gewist.”

Michael Toorop

Colette Boeken en Cultuur
De ambitie van Colette om meer te willen zijn dan een boekwinkel wordt 
ook in november waargemaakt. Het door vrijwilligers gedreven antiqua-
riaat organiseert ook culturele activiteiten, laagdrempelig en gratis.  
Deze maand staat ‘de vluchteling’ centraal met het doel om gratis  
boeken ter beschikking te stellen aan vluchtelingen.

De actie wordt gelanceerd op 12 november. 

Sabri Alid Ahmed vertelt over zijn vlucht vanuit 

Irakees Koerdistan, zijn verblijf in negen asiel-

zoekerscentra verspreid over Nederland en 

hoe zijn kappersopleiding hem overeind hield. 

Sabri vertelt, aan zijn voeten zit zijn 4-jarige 

dochter Zilan Tala Azad stilletjes te spelen en 

stickertjes te plakken. 

Stacey Knecht voelt bij uit Oekraïne gevluchte 

kinderen hun gemis aan iets van thuis, iets 

vertrouwds, de verhalen en de (prenten)

boeken uit hun moederland. Haar stichting 

‘Books away from home’ verzorgt voor de 

allerjongste Oekraïense kinderen boekjes in 

hun eigen taal. Maar de ambities reiken verder. 

Andere leeftijdsgroepen, andere taalgebieden 

moeten worden bereikt. 

Cabaretier Paul van Vliet is ambassadeur 

van Unicef, al ruim dertig jaar. Mede dankzij 

Unicef krijgen ruim 2 miljoen kinderen op 

de vlucht onderwijs. Paul vertelt hoe de vele 

reizen die hij als Unicef-ambassadeur heeft 

gemaakt zijn wereldbeeld hebben verbreed 

en verdiept. Hoe kapotgeschoten huizen in 

oorlogsgebieden - door hun specifieke geur 

van steen vermengd met explosieven – zijn 

onderdrukte herinneringen doen herleven 

Maak een vluchtelingenkind gelukkig  

met een boek en doneer op:  

www.booksawayfromhome.org.

aan zijn jeugd in het kapotgebombardeerde 

Bezuidenhout. Paul leest uit zijn boek Brieven 

aan God en andere mensen de brief voor aan 

zijn persoonlijke vriendin Audrey Hepburn, 

mede-ambassadeur van Unicef, gevolgd door 

twee toepasselijke sketches. De 87-jarige Paul 

van Vliet declameert uit het hoofd, zonder één 

hapering, met heldere stem en in rap tempo, 

bewonderenswaardig en jaloersmakend. 

“Zelfs ver van huis 
verdienen kinderen 
boeken van thuis.”

Jean-Pierre Geelen sluit de middag af en  

biedt een drankje aan in de tuin achter de 

winkel. Sabri’s levensverhaal is opgetekend 

door Geertrui Marks-van Lakerveld.  

ISBN 978-94-92165-34-3.  

Prijs € 10 waarvan € 1 voor vluchtelingenhulp.

Kitty Bos
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Werving ORAC-adoptanten een gouden greep
Begin september stuurt de gemeente Den Haag aan alle bewoners van Duinoord een brief met 
het verzoek om ORAC-adoptant te worden. Het blijkt een gouden greep. De redactie gaat op 
bezoek bij Michiel Riegen, die al een poosje ORAC-adoptant is.

Dat de ondergrondse afvalcontainers een 

aanwinst zijn, wordt door niemand betwist. 

Het aanvankelijke gesputter van bewo-

ners bij wie de ORAC’s op de stoep zijn 

geplaatst, is verstomd. Het is schoner in 

de straten. Opengescheurde vuilniszakken, 

rondslingerend voedsel en vuile babyluiers, 

het behoort grotendeels tot het verleden. 

Duinoord heeft in totaal 120 ORAC’s op 

51 locaties in de wijk. Toch zijn er nog 

altijd wijkbewoners die vuilniszakken niet 

in de ORAC gooien maar ernaast op de 

stoep. Dat trekt ongedierte aan, ratten en 

meeuwen die de zakken opentrekken met 

zwerfafval tot gevolg. 

Ambassadeur van de gemeente
Een ORAC-adoptant helpt de gemeente 

om de straat schoon te houden. Zij/hij 

krijgt een knijper en een ORAC-sleutel 

van de gemeente. Desgewenst wordt de 

voornaam van de ORAC-adoptant met een 

sticker op de container geplaatst. Hiermee 

weten buren en straatbewoners bij wie ze 

moeten aankloppen. Michiel Riegen is al 

een tijdje ORAC-adoptant. Hij heeft de 

zorg voor de container op de Suezkade, 

waar hij woont. Vuilniszakken die naast 

de container zijn geplaatst, gooit hij in de 

ORAC. Als er iets klem zit, kan hij dit vaak 

zelf oplossen met behulp van de sleutel. 

Hij neemt contact op met de gemeente 

als er zaken spelen die hij zelf niet kan 

oplossen. Michiel is enthousiast over de 

actie van de gemeente om meer ORAC-

adoptanten te werven. 

VuilJutten.
Ook waren er in september weer twee 

vuiljutdagen in Duinoord. Onder leiding 

van Roy Groenewegen, ORAC-beheerder 

van stadsdeel Scheveningen, liep een 

groep enthousiaste wijkbewoners door 

Duinoord om zwerfvuil van de straat op 

te ruimen. Op het Sweelinckplein vonden 

ze tientallen sigarettenpeuken. Een bron 

van vervuiling, want één sigarettenpeuk 

vervuilt minstens acht liter water.

De redactie

Voor het vuiljutteam kunt u zich 

aanmelden op:  

https://www.duinoord-denhaag.nl 

“Één sigarettenpeuk 
vervuilt minstens acht 

liter water.” 

“Ik help graag mee om de wijk 
schoon te houden”  

Michiel Riegen

Op de plattegrond kunt u zien waar  

in Duinoord de ORAC’s zich bevinden. 

Wilt u meehelpen uw straat schoon te 

houden en ORAC-adoptant worden?  

Meld u dan aan door online het formu-

lier in te vullen op de website van de 

gemeente:  

www.scheveningen.denhaag.nl/
orac-adoptanten

Fotograaf: Henriëtte Guest
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Bespaar €500 aan gas met een 
paar simpele stappen
“Met een paar nieuwe gewoontes en kleine maatregelen kun je tot wel 30% (400 kuub) besparen op de gasreke-
ning.” Aan het woord is energiecoach Jelle de Jong: “Zeker in een huis waar nog niets aan besparing is gedaan, 
tellen alle beetjes snel op. Met name in Duinoord met veel oude, slecht geïsoleerde woningen en hoge plafonds. 
Met de huidige gasprijs gaat dat om grote bedragen. Terwijl de twintig tips die we als energiecoach promoten 
weinig tot niets kosten. Pure winst voor je portemonnee én het klimaat!”

Iedereen kan direct besparen
Als vrijwillige energiecoach komt Jelle bij veel 

mensen thuis. Daar ziet hij vaak laaghangend 

fruit, zoals verwarmde ruimtes waar niemand 

komt, een bank voor de radiator of ongeïso-

leerde CV-leidingen. Aan energiecoaches 

wordt meestal om advies gevraagd door huis-

eigenaren die denken aan grote maatregelen 

als vloerisolatie of dubbel glas. Huurders daar-

entegen staan letterlijk in de kou doordat ze 

voor dit soort investeringen afhankelijk zijn van 

de huisbaas. We zien de behoefte aan concrete 

tips die je in elk huis kunt uitvoeren. Het vijfstap-

penplan met meer dan 20 tips waarmee bewo-

ners van huur- en koopwoningen direct kunnen 

besparen, heeft Jelle samen met de Gemeente 

Den Haag ontwikkeld.

Het begint met nieuwe gewoontes 
“Met het veranderen van je gewoontes begint 

het besparen direct,” gaat Jelle verder, “zelfs 

zonder dat je kosten maakt. Het gaat om kleine 

dingen die samen een groot verschil maken: 

verwarm alleen kamers waar je langere tijd 

bent; slaap zonder verwarming aan; ook al ga je 

maar voor even weg, zet toch de thermostaat 

laag; douche korter. Zo hebben we nog talloze 

tips. Het is allemaal niet nieuw, maar we doen 

het nog te weinig terwijl het nu echt de moeite 

loont. Spreek met jezelf en je huisgenoten af 

wat je voortaan anders gaat doen. Blijf elkaar 

eraan herinneren en hang onze flyer met de vijf 

stappen op. Nieuwe gewoonten worden dan 

vanzelf vaste gewoonten.”

Deur dicht!
“Wie kinderen heeft, kan blijven roepen of ze 

de deur achter zich willen sluiten. Nu het kouder 

is, verandert het deurgat in een tochtgat. Dat is 

in het stookseizoen zonde van de warmte. Het 

is ook simpel op te lossen: ik heb een veer op 

de scharnieren gezet. Je ziet het bijna niet en 

de deur gaat voortaan vanzelf dicht,” spreekt 

Jelle uit eigen ervaring. “Deuren naar de gang 

of bijkeuken zijn soms weggehaald omdat dat er 

mooier uitziet. Dat is een permanent tochtgat. 

Overweeg eens of je die deuren niet wilt terug-

plaatsen, desnoods alleen in de winter.” 

Verwarm de kamer, niet de muur
Met folie aan de achterkant van de radiatoren 

kun je ook warmte binnenhouden. “Het 

heeft echt geen zin om je buitenmuren te 

verwarmen, maar dat is wel wat een radiator 

doet.” Folie reflecteert de warmte je kamer 

in. Het is goedkoop en gemakkelijk zelf te 

bevestigen met magneetjes. Op YouTube 

staan instructiefilmpjes. Zorg ervoor dat er 

geen bank voor de radiator staat en dat de 

gordijnen er niet overheen vallen, dan heb je 

optimaal profijt van de warmte. 

Alle beetjes helpen
Stichting Milieu Centraal heeft uitgerekend 

hoeveel gas een huishouden per maatregel of 

nieuwe gewoonte kan besparen. Tel je dit op 

dan kom je met de vijf stappen op 30% minder 

gaskosten in vergelijking met een huishouden 

waar niets is gebeurd. De energiecoaches willen 

zo snel mogelijk zoveel mogelijk Hagenaars 

informeren, zodat ze al deze winter profijt van 

het plan hebben. “Het is echt niet ingewikkeld. 

Gedrag verander je zelf en kleine maatre-

gelen zijn goed te doen. Heb je er moeite 

mee, vraag dan een buurman of een handig 

neefje. Genoeg mensen vinden het leuk om te 

helpen,” aldus Jelle.

Meer informatie?
Kijk op duurzamestad.denhaag.nl voor 

de vijf stappen en alle tips. De gemeente 

en de energiecoaches organiseren de 

komende maanden ook bijeenkomsten in 

de stad om de vijf stappen toe te lichten 

met voorbeelden en tips. Vaak zijn er ook 

medewerkers van de Helpdesk Geldzaken 

aanwezig voor financiële hulp. 

Op 21 november was er een bijeenkomst 

in Duinoord maar inwoners van Duinoord 

zijn ook van harte welkom bij de bijeen-

komsten in andere wijken.

Nog meer bespaartips?
Wilt u meer tips? We helpen u graag op weg 

met de handige ‘wegwijzer energie besparen’ 

op duurzamestad.denhaag.nl/hulp-bij-
energie-besparen. Daar vindt u snel de weg 

naar kleine en grote maatregelen, subsidies, 

advies en (gratis) acties van de gemeente.

De prijzen van gas en stroom zijn sterk 

gestegen. Kunt u (bijna) niet meer rond-

komen en heeft u geldzorgen? U kunt 

hulp krijgen van de gemeente en de 

Rijksoverheid. Bekijk de mogelijkheden op 

de pagina ‘Hulp bij hoge energiekosten’. 

(denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/
hulp-bij-hoge-energiekosten).

Werkgroep Duurzaam Duinoord
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Energie-armoede
De sterk gestegen energieprijzen drijven inmiddels veel consumenten en bedrijven tot wanhoop of zelfs de  
financiële afgrond in. De overheid trekt vele miljarden uit om de pijn iets te verzachten, maar lang niet altijd 
blijkt die hulp afdoende te zijn. Sterker nog, volgens TNO waren er al 500.000 energie-armen in Nederland 
voordat de prijzen explodeerden.

Veel huishoudens hebben inmiddels in de 

maanden november en december een tege-

moetkoming van € 190 per maand gekregen. 

Sommige mensen hebben nog een goedkoop 

vast energie-contract lopen of hebben het 

gewoonweg financieel niet nodig. 

Reden voor allerlei instellingen om liefdadig-

heidsacties op touw te zetten. Er zijn inza-

melingsacties om de € 190 te schenken aan 

de voedselbanken of armoedebestrijding, 

maar ook om stadsgenoten te helpen hun 

huizen te verduurzamen. Zo is Buurtenergie 

Statenkwartier (te vergelijken met Duurzaam 

Duinoord) een actie gestart om geld op te 

halen voor de verduurzaming van huizen in 

Moerwijk, de armste wijk van Den Haag.  

Het gemiddelde jaarinkomen in Moerwijk is  

€ 18.000 en de staat van de woningen is vaak 

erbarmelijk. Maatregelen zoals de verwarming 

iets lager zetten, tochtstrippen en raamfolie 

aanbrengen of koud douchen kunnen niet voor-

komen dat de ellende groot is en een koud huis 

en de voedselbank de enige uitweg zijn. 

Er is sprake van een energiekloof. Mensen 

die het zich kunnen veroorloven isoleren 

zelf hun huis en kunnen gebruik maken van 

allerlei subsidies terwijl anderen niet het geld 

hebben om zelf goed te isoleren en dus geen 

subsidie krijgen en altijd afhankelijk zijn van hun 

woningbouwvereniging.  

Wilt u een stadsgenoot in Moerwijk helpen 

om te isoleren, dan kunt u de onderstaande 

QR code van Stichting Duurzaam Den Haag 

scannen.

De redactie

Andere Tijden
Groothertogin Sophie
In de rubriek Andere Tijden besteden we op verzoek graag aandacht aan de naamgeefster van de Groot 
Hertoginnelaan, Groothertogin Sophie, Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau. Opvallend  
dat Groothertogin aan elkaar wordt geschreven met één hoofdletter, terwijl de straatnaam geschreven wordt 
als Groot Hertoginnelaan met twee woorden, elk met een hoofdletter.

Sophie werd op 8 april 1824 geboren in paleis 

Kneuterdijk in Den Haag als jongste kind en 

enige dochter van de latere koning Willem II 

en grootvorstin Anna Paulowna van Rusland. 

Ze was de tante van koningin Wilhelmina en 

tussen 1890 en 1897 de eerste in de lijn voor 

de troonopvolging na Wilhelmina. Als een 

van de weinige overgebleven familieleden, en 

bovendien als politiek ervaren vrouw, vormde zij 

voor de onervaren regentes Emma en de jonge 

Wilhelmina in de jaren negentig een belang-

rijke steun. Zij groeide op in paleis Kneuterdijk, 

paleis Soestdijk en op het landgoed Zorgvliet, 

dat haar vader in 1837 samen met de landgoe-

deren Rustenburg en Buitenrust had gekocht. 

Veel meer dan deze paleizen en landgoederen 

heeft zij in haar jonge jaren niet gezien, want zij 

kreeg zoals gebruikelijk thuisonderwijs en ging 

niet naar school. Haar opleiding bestond uit les 

in etiquette, handwerken en de belangrijkste 

Europese talen. Naast het Nederlands sprak 

de prinses Frans (de omgangstaal van het hof), 

Italiaans, Duits en Engels.

Fotograaf: C.W. Mieling 

Bron: Haags Gemeente Archief 1845

Op 5 april 1842 verloofde Sophie zich met haar 

volle neef van moederskant, erfgroothertog 

Carl Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Het huwelijk werd op 8 oktober van hetzelfde 

jaar voltrokken in de Witte Zaal van paleis 

Kneuterdijk en ingezegend in de kort tevoren 

gebouwde Gotische Zaal achter dit paleis. 

Sophie vertrok hierop naar Weimar. Willem II 

kocht voor haar het pand Lange Voorhout 13 

als Nederlands pied-à-terre.

Na het overlijden van haar moeder erfde 

Sophie de landgoederen Zorgvliet, Buitenrust 

en Rustenburg. In de loop der jaren verkocht 

zij daarvan gedeelten of schonk ze weg 

voor de uitbreiding van Den Haag naar het 

westen; de Groot Hertoginnelaan - aangelegd 

in 1893 - herinnert daar nog aan. Na haar 

overlijden is wat nog restte van deze landgoe-

deren verkocht. Op het terrein van Buitenrust 

staat nu het Vredespaleis. In 1897 overleed 

Groothertogin Sophie in Weimar en werd later 

dat jaar bijgezet in de familiegrafkelder. De redactie
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Kerst-speurtocht 
voor kinderen 

Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er in 

Duinoord in de vroege avond een speurtocht, 

bestemd voor kinderen – en hun ouders. 

Begin- en eindpunt is de Maranathakerk aan 

de 2e Sweelinckstraat 156. 

Kinderen die meedoen, krijgen bij het 

beginpunt een lampion. Als ze op pad door 

de buurt gaan, volgen ze ‘het licht’ en komen 

zodoende bij zes bekende scènes uit het 

kerstverhaal. Acteurs spelen de scènes.

De kinderen zien onder anderen de herders 

in het veld, de wijzen uit het Oosten, koning 

Herodus, een soldaat, en uiteindelijk komen 

ze in de stal met Jozef, Maria en het pasge-

boren kind. Inmiddels hebben ze het hele 

kerstverhaal beleefd. Bij het eindpunt is er 

een traktatie: kerstkransjes, warme chocola-

demelk en ander lekkers.

Aanmelden voor de ‘kribbetocht’ is niet 

nodig. Deelname is gratis. Wie wil meelopen, 

kan op 24 december vanaf 18:30 tot uiterlijk 

19:00 uur terecht bij de Maranathakerk. De 

tocht duurt een uur.

Jan Goossensen

Muziekmiddag in het teken van Kerst
Om alvast in de sfeer van Kerst te komen, is 

er voor buurtbewoners van Duinoord op de 

zondagmiddag vóór Kerst een uur muziek, 

bestemd voor een algemeen, breed publiek. 

De bijeenkomst is in de Maranathakerk 

aan de 2e Sweelinckstraat 156, op zondag 

18 december van 17 tot 18 uur.

Allereerst is er een optreden van het 

Haags Huisartsenkoor onder leiding  

van Bertie van Spronsen. Het zingt 

gevarieerde, bekende internationale 

kerstliederen. Verder speelt organist 

Bert van Stam enkele feestelijke 

stukken.  

Tenslotte kunnen de bezoekers zelf zingen: er 

is samenzang van geliefde kerstliederen. Na 

afloop is er voor iedereen een traktatie in de 

sfeer van Kerst, glühwein en krentenbrood. De 

bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Jan Goossensen

Vreemdste kerstboom  
in Duinoord staat voor  
de Maranathakerk
Op het pleintje voor de Maranathakerk 

staat deze maand een vreemd uitge-

doste houten kerstboom. Het is wellicht 

de merkwaardigste boom in Duinoord, 

en misschien in de hele stad.

Het is een ‘conceptuele kerstboom’, een 

boom met symboliek. De vorm volgt hier 

de functie. Iedere week van Advent, de 

voorbereidingstijd tot Kerst, krijgt de 

boom er een paar takken bij. In de kerst-

week is de boom volgroeid.

De constructie maakt het noodza-

kelijk dat in de eerste week slechts 

de bovenste takjes te zien zijn. Later 

volgen de onderste, zwaardere takken. 

Deze ‘onnatuurlijke’ groeiwijze is ook 

symbolisch bedoeld. De geboorte van 

het kerstkind symboliseert de omkering 

van de machtsverhouding op aarde. Alle 

houten takken zijn verder beschilderd met 

woorden die refereren aan Kerst, zoals 

vrede en gerechtigheid.

Wie wil, kan aan de takken ook zelf 

een wens bevestigen. De Maranatha-

kerstboom blijft staan tot Driekoningen, 

6 januari.

Jan Goossensen

zaterdag  
24 december
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Over de jonge Ghiselin (Ghisilinus) 

Danckerts is weinig bekend. Omstreeks 

1510 wordt hij geboren in Tholen. 

Waarschijnlijk gaat hij hier naar school 

en ontstaat hier zijn liefde voor muziek. 

Blijkens een overeenkomst die de Onze-

Lieve-Vrouwekerk in 1482 met het stads-

bestuur sloot, werden liturgische diensten 

opgeluisterd door één- en meerstemmige 

muziek. Dagelijks kwamen zes scholieren 

het koor tijdens de diensten versterken. 

Ook onderwees de zangmeester deze 

koorknapen dagelijks in de muziekkunst 

van het Gregoriaans, geïmproviseerde 

meerstemmigheid en polyfonie. 

Napels
Voor Danckerts’ carrière blijkt het een 

goede voorbereiding; rond 1535 reist hij op 

uitnodiging van edelman Pierluigi Carafa af 

naar Napels. Hij treedt in dienst van deze 

befaamde aristocratische familie als instru-

mentalist en componist. Uit de Carafa-tijd 

stammen drie in Napels gedrukte raadsel-

canons, waarin Danckerts’ vindingrijkheid in 

contrapunt goed te zien is. Het motet Ave 

maris stella, gedrukt in 1535, is het bekendst 

én ingewikkeldst. Dit vierstemmige canon is 

geschreven in de vorm van een schaakbord, 

waarbij elk woord op een apart vakje staat 

en het op vele manieren te lezen is.

Venetië
In 1537 krijgt Danckerts van Paus Paulus 

III het privilege een editie van zijn muziek-

werken uit te brengen. Het zou gaan om 

missen, motetten, hymnen, gebeden, 

lamentaties, psalmen, cantica, madrigalen, 

sonnetten en andere stukken. Tijdgenoten 

Adams en Fornari citeren hem als “beste 

componist in contrapunt en van madri-

galen”. Daarnaast zou hij in 1559 in Venetië 

twee volledige boeken met madrigalen 

hebben gepubliceerd bij de uitgever 

Antonio Gardane. Niettemin is maar een 

beperkt deel van zijn oeuvre gepubliceerd 

en een nog kleiner deel bewaard gebleven: 

slechts een aantal motetten (waaronder de 

raadselcanons) en enkele madrigalen. 

Vandaag de dag zijn er maar weinig muziekliefhebbers die de naam Danckerts kennen. Toch heeft deze 
Zeeuwse renaissancecomponist, zanger en muziektheoreticus een indrukwekkende carrière achter de rug.

C’est le ton qui fait la musique
Ghiselin Danckerts

Recent echter is in 

Rome een onbekend, 

eigenhandig geschre-

ven manuscript met 

kerkmuziek ontdekt, 

dat toegeschreven 

wordt aan Danckerts. 

Hierin staan vijftien 

polyfone composities. 

De polyfone Missa de 

Beata Virgine bevat 

geïmproviseerde 

elementen, zoals 

gebruikelijk voor het 

Gregoriaanse reper-

toire uit deze periode.

Rome
Op 21 maart 1538 

verkrijgt Danckerts 

de positie van zanger 

in het pauselijk koor 

van de Sixtijnse kapel, 

geeft hij zijn eigen visie op de muzikale 

ontwikkelingen in zijn tijd. De traktaten 

zijn nooit officieel gepubliceerd.

Vanaf ongeveer 1560 gaat Danckerts’ 

gezondheid achteruit. Steeds vaker 

krijgt hij ontheffing van zijn taken om op 

krachten te komen. In 1563 bezoekt hij 

de modderbaden van Tivoli, die bekend 

staan om hun verlichting bij reuma. 

In augustus 1565 moet hij terugtreden 

vanwege reorganisatie en nieuwe 

richtlijnen van het concilie van Trente. 

Geredeneerd wordt dat hij een lange 

staat van dienst heeft en een prima 

musicus is, maar dat hij geen goede stem 

meer heeft en niet inzetbaar is vanwege 

een slechte gezondheid. Hij krijgt voor 

bewezen diensten een pensioen van 

zes dukaten per maand en wordt zanger 

tweede klasse. Naar alle waarschijnlijk-

heid overlijdt Ghiselin Danckerts in 

november 1567.

Sandra van Dijk

een prestigieuze positie  

waarin beroemdheden als Josquin des Prez 

en Morales hem voorgingen. Hij blijft 

ruim zevenentwintig jaar werkzaam aan 

het pauselijk hof en is kapelzanger onder 

vijf pausen: Paulus III, Julius III, Marcellus II, 

Paulus IV en Pius IV. Ook bekleedt hij hier 

administratieve functies als punctuator 

en abbas. 

Maar Danckerts is ook een bekend 

theoreticus. In 1551 wordt hij met een 

collega gekozen om uitspraak te doen 

in een muziektheoretisch debat tussen 

Vicentino en Lusitano over de rol van 

chromatiek en harmonie in de dagelijkse 

muziekpraktijk. Het debat, dat de conser-

vatieve Lusitano wint, is aanleiding tot 

het schrijven van 'Trattato di Ghiselino 

Dankerts', waarin hij zijn stellingname 

verdedigt en verslag van het debat doet. 

De eerste versie is uit 1551, in 1556-57 en 

1559-60 verschijnen herziene versies. In 

1556-57 reageert hij op Vincento’s theo-

retisch werk 'L'antica musica ridotta alla 

moderna prattica' (1555) en in 1559-60 
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NOURISH & FLOURISH
Na vele jaren reizen, bivakkeren en resideren op allerlei plekken in de wereld vindt 
Audrey Dickinson uiteindelijk in Duinoord de gemeenschapszin die zij al mist sinds 
zij haar geboorteplaats, Stewarton in Ayrshire, Schotland, heeft verlaten.

Stewarton is een plaatsje aan de westkust van 

Schotland tussen Glasgow en Ayr met een 

sterk gemeenschapsgevoel. Vanaf haar jeugd 

beschouwt Audrey de buren als een deel van 

haar familie. Mensen delen er hun kennis, de 

jongere generatie leert van de ouderen en 

iedereen zorgt voor elkaar. Sinds zij Schotland 

op haar dertigste heeft verlaten wil Audrey 

dat gemeenschapsgevoel hervinden, haar 

buren leren kennen en haar kennis delen.

De wereld over
Als Audrey in 2001 de koksopleiding in 

Ayrshire afsluit vertrekt ze naar de andere 

kant van de wereld, naar Australië, om haar 

geest te verruimen en andere mensen te 

ontmoeten, zonder bijzondere agenda. Een 

ontmoeting met een Nederlander staat 

zeker niet op de agenda – maar het gebeurt 

wel. Samen reizen ze zes maanden door 

Zuidoost-Azië. Verhuisd naar Amsterdam 

beseffen ze al snel dat het reisvirus nog 

levend is. Ze vertrekken opnieuw en 

brengen negen jaar door in Sri Lanka en het 

verre Oosten van Rusland. Ze verkennen 

Nepal, India en vele andere landen in en 

rond Zuidoost-Azië. 

Kokkin met talenten
Zij wonen vier jaar op het eiland Sachalin 

vlak bij Japan, waar Audrey andermaal gaat 

werken als kok. Ze vindt het geweldig om 

nieuwe keukens te leren kennen, leert veel 

over eten en begint haar eigen cateringbe-

drijf. Zij breidt haar repertoire steeds verder 

uit en vertelt er andere mensen graag over. 

Zij heeft talent voor het vinden van nieuwe 

ingrediënten en smaakcombinaties. De 

natuurlijke benadering van welzijn en welbe-

vinden uit Sri Lanka is haar altijd bijgebleven 

en bijgevolg wil ze meer leren over planten 

en natuurlijke producten. 

Natuurlijke voeding
Terug in Nederland en na zeven jaar 

vruchtbaarheidsbehandelingen verbaast het 

Audrey dat zo weinig uitleg wordt gegeven 

over de achtergronden en de oorzaken van 

verminderde vruchtbaarheid. Kennis over 

natuurgeneeskunde en voeding is niet een 

deskundigheid van huisartsen, zij kunnen 

haar vragen niet beantwoorden. Audrey 

schrijft zich daarom in voor een vierjarige 

opleiding aan The Irish Institute for Nutrition 

and Health, een privé-school in Ierland, waar 

ze via afstandsonderwijs de studie volgt en 

waar zij in januari 2018 afstudeert.

Nourish & Flourish
Al snel wil ze haar kennis delen met anderen 

en in juni van hetzelfde jaar lanceert zij haar 

bedrijf Nourish & Flourish, dat zich bezig 

houdt met alle aspecten van voeding in de 

vorm van educatieve workshops, bedrijfs-

workshops, online tutorials, webinars, een-

op-een consulten en kleine kookworkshops, 

waarbij onderwerpen als vrouwengezond-

heid, darmgezondheid, vruchtbaarheid en 

elk ander denkbaar aan voeding gerelateerd 

onderwerp aan bod komen.

Sinds kort woont Audrey in Duinoord. Al 

geruime tijd heeft zij de ambitie om een 

inloopcentrum te starten waar men elkaar 

ontmoet om te praten over gezondheid 

en waar verhalen over worstelingen met 

alledaagse of ongewone klachten kunnen 

worden gedeeld. Audrey is gefascineerd 

door de onderlinge verbondenheid van 

mensen, de planeet en de natuur. 

"Wij zijn allemaal één, 
maar soms raken we 
los van elkaar. Wij zijn 
teveel gericht op de 

buitenwereld, hebben 
het contact verloren met 

onze innerlijke wereld. 
Connectie maken met 
de mensen en dingen 

om ons heen bevordert 
de gezondheid."
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Via haar inloopklinieken (of Cafés zoals zij 

ze noemt) wil Audrey mensen helpen die 

verbinding te herstellen. Audrey beoefent 

de functionele geneeskunde: kijken hoe 

organen functioneren, hoe ze met elkaar 

verbonden zijn, kijken naar het cellulaire 

niveau waar de voeding het lichaam 

binnenkomt. Ze verlaagt de wetenschap tot 

een begrijpelijk niveau en legt uit waarom 

bepaalde voedingsmiddelen noodzakelijk 

zijn. Zij hanteert de 80:20 stelregel - 80% 

van ons voedsel moet voedzaam zijn, maar 

er moet ruimte zijn om voedsel te eten dat 

we lekker vinden, zelfs als het ‘ondeugend’ 

is. Matiging is de sleutel.

Hernieuwd leren koken, maar nu 
gezond
In het Trefcentrum, annex bibliotheek 

van Duinoord, organiseert Audrey in 

september de eerste van een reeks maan-

delijkse bijeenkomsten. De eerste work-

shop van haar Bodywise Café heeft als 

thema ‘hoe je je lichaam kunt voeden en 

wat voeding betekent’. Deelnemers leren 

inzien hoe noodzakelijk gezond eten is, zij 

leren hoe zij nieuwe ingrediënten, essen-

tieel voor de wekelijkse voedselinname, in 

hun kookrepertoire kunnen opnemen. Het 

tweede Bodywise Café met de titel From 

Hot to Hotter is vooral gericht op vrouwen, 

vanwege het thema ‘de overgang’ en vindt 

plaats op vrijdag 18 november, weer in het 

Trefcentrum. De workshops staan open 

voor iedereen. Elke maand is er een ander 

thema met verschillende gastsprekers, 

waarbij alle aspecten van de gezondheid 

aan bod komen. De voertaal is Engels.

Na de hele wereld te hebben rondge-

reisd, op afgelegen eilanden te hebben 

gewoond en door grote steden te hebben 

getrokken, heeft Audrey hier in Duinoord 

haar perfecte plek gevonden, waar ze haar 

kennis kan delen met de gemeenschap 

en hopelijk zelf dingen kan leren van de 

mensen die hier wonen.

www.facebook.com/audrey.dickinson.14

Traysi Smith en Kitty Bos

Nieuw in Zaken

DEP Barbershop 
Reinkenstraat 22

Overname door Habip Bal Kapsalon. 

Scheren en knippen. Heren en kinderen. 

Op afspraak en binnenlopen.

Openingstijden: ma t/m zo 9:30 – 19:00 

Telefoon: 06 1624 0449

OHMU Sushi
Reinkenstraat 8

Loore, Jóna en Joana. 

Verhuisd vanaf Laan van Meerdervoort. 

Japanse keuken met een mix van de 

westerse smaken. Afhalen,  

thuisbezorgen en diner op locatie.

www.ohmusushi.nl  
Tel: 06 4268 0867

ADEA chocolatier
Laan van Meerdervoort 191

Tlalit Packer maakt en verkoopt bonbons, 

truffels en chocolade lekkernijen. 

Workshops in eigen atelier.  

Ook relatie-geschenken. Dagelijks  

geopend behalve op maandag.  

www.adeachocolate.com
Telefoon: 070 2164 365 

RE-BALANCED ACUPUNCTURE
President Kennedylaan 19

Renate Uribe helpt cliënten bij: Gynaeco-

logische-, huid-, psychische en lichamelijke 

pijn/ongemak. Combinatie lichttherapie 

bij o.a. nek-rugpijn, eczeem en rimpels. 

Acupunctuur is pijnloos en ontspant.

www.renatauribe.com
Telefoon: 06 3970 5711
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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
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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. 
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Pigs in Blankets for X-mas
Kerstmis komt eraan! Waarom niet een traditioneel Engels kerstgerecht toevoegen aan uw kerstdiner 
of uw kerstfeesthapjes. Deze ‘Pigs in Blankets’ zijn heerlijk naast uw kalkoen op eerste kerstdag, maar 
kunnen ook als fingerfood dienen bij ieder ander feest. Het is weinig werk en heel eenvoudig.

 � Koop kleine chipolata worstjes en ontbijtspek en verwarm  

de oven tot 220 ºC.

 � Snijd de worstjes zo dat ze ongeveer 6 cm lang zijn. 

 � Wikkel het spek om de worst, één plakje spek per worstje en  

over de hele lengte van de worst. 

 � Leg in een ovenschaal en bak ze in de oven tot ze goudbruin  

zijn en het spek knapperig is.

 � Eet ze bij uw kerstkalkoen of steek ze op cocktailprikkers en  

deel ze uit op uw feest.

Traysi Smith

Beelden in Duinoord

In het Stadhoudersplantsoen, schuin tegenover President Kennedylaan 15, liggen de schelpen van Rein Draijer, twee  
zachtronde holle/bolle vormen tegen elkaar, samengesteld uit dunwandig plaatmateriaal met zichtbare lasnaden.

Ze vullen elkaar aan, de grote en de kleinere schelp. Het weer en de 

tijd hebben het patina van de bronzen huid steeds groener gekleurd. 

De slakkenhuisachtige vorm biedt de mogelijkheid om de binnenkant 

te bekijken. Affiniteit met plant- en diervormen is kenmerkend voor 

Draijers sculpturen. De zware betonnen sokkel detoneert enigszins. De 

zachtglooiende, aaibare vormen zouden in het gras mooier tot  

hun recht zijn gekomen. 

van Vrederust met een bijna-abstractie van korenschoven. In de bosjes 

van Repelaer achter de Javastraat staat Doosvrucht, een opengebar-

sten vruchtschil, met een inkijkje op het vruchtvlees. Het suggereert dat 

de vrucht ter plekke van de boom is gevallen en daar is blijven liggen. 

Deze illusie wordt ook hier enigermate verstoord door een zware 

betonnen sokkel.

De kunstenaar
Rein Draijer (1899 – 1986) wordt gerekend tot De Nieuwe Haagse 

School. Hij was een veelzijdig kunstenaar, bekwaam in tekenen, 

schilderen, beeldhouwen en als grafisch ontwerper. In deze discipline 

ontwierp hij meerdere Nederlandse postzegels. Hij behaalde zijn teken-

akte in Arnhem en vervolgde zijn opleiding aan de avondopleiding van 

de Koninklijke Academie te Den Haag in zowel tekenen als schilderen. 

Vanaf 1937 was hij ook docent aan de Academie. Draijer was een 

bescheiden man, die een teruggetrokken leven leidde en graag alleen 

was in de natuur zoals duinen, strand en zee. 

Na de Tweede Wereldoorlog kan de door de bezetter aange-

legde Atlantikwall verdwijnen en vindt nieuwe woningbouw plaats. 

Hierbinnen valt de opdracht aan Draijer om naast de Haagse Beek 

een toepasselijk kunstwerk te plaatsen. Schelpen verwijst naar 

het oorspronkelijke duingebied en de zee. De Haagse sculpturen 

van Draijer hebben vaker een connectie met hun locatie. Aan de 

Ambachtsgaarde symboliseert Schoven 1 het landelijk verleden  

Zijn invloed als academiedocent is te 

herkennen in werken van talentvolle 

leerlingen als Co Westerik en Peter 

Struycken. Rein was lid van de Haagse 

Kunstkring, van de Amsterdamse 

Kring van Beeldhouwers en van 

het Schilderkundig Genootschap 

Pulchri Studio, waar hij in 1952 en 

in 1968 de Jacob Marisprijs won. 

In 1962 maakte hij deel uit van de 

Nederlandse vertegenwoordiging 

op de Biënnale in Venetië.

Kitty Bos

Schelpen

Bron:  
Nationaal Fotoarchief Anefo
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Update Krot van Kroatië
Op vrijdag 26 augustus organiseerde het Actiecomité Krot van Kroatië een demonstratie bij het vervallen 
huis aan de Groot Hertoginnelaan 30 en bij de Kroatische ambassade, de eigenaar van dat pand. Aan 
het eind van de demonstratie verlieten we de ambassade helaas zonder concrete toezeggingen over 
restauratie van en fatsoenlijk onderhoud aan het pand. We zijn nu een week of twaalf verder, en er is nog 
steeds niets gebeurd.

Na afloop van de demonstratie hebben 

wij brieven gestuurd naar het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, het College van 

B&W en de gemeenteraadsfracties. De 

gemeente antwoordde bij monde van de 

Pandbrigade dat ze niets kan ondernemen, 

omdat het gebouw in gebruik is bij een 

diplomatieke missie en dat daarom het 

Verdrag van Wenen de gemeente verhindert 

in te grijpen. Dit is een discutabel stand-

punt, omdat het pand immers al jarenlang 

helemaal níet in gebruik is. De Pandbrigade 

heeft wel het gebouw gecontroleerd en 

een opname gemaakt van het achterstallig 

onderhoud. Verder is in de gemeenteraad 

een initiatief genomen om een werkbe-

spreking te wijden aan deze en andere 

problemen met diplomatieke missies. Het 

blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer 

deze werkbespreking er komt. Waar we 

ons in de zomermaanden nog mochten 

verheugen in een warme belangstelling 

vanuit de gemeentepolitiek, is met de 

komst van een nieuw College van B&W de 

aandacht ver weggezakt!

Achter de schermen lijkt er toch iets 

te bewegen. Rondom de demon-

stratie is er contact geweest tussen 

het Bewonersoverleg Duinoord en het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en is 

ook gesproken met de Kroatische ambas-

sadeur. Het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken staat in contact met de Kroatische 

ambassade en met de Kroatische rege-

ring over deze zaak. Wij hebben gehoord 

dat het Kroatische parlement naar 

aanleiding van deze contacten budget 

heeft vrijgemaakt voor de renovatie van 

het pand. Daarbij is wel de voorwaarde 

gesteld dat de herstelwerkzaamheden dit 

jaar nog zouden moeten beginnen en dat 

lijkt ons nog wel een flink risico. Immers, 

het jaar is bijna om. (Er staat trouwens 

wel een nieuw hek, misschien dat dit als 

eerste stap van de renovatie kan worden 

gezien?) Verder hebben wij begrepen 

dat de Kroatische ambassadeur een 

aannemer heeft gezocht, maar dat deze 

nog geen concrete plannen heeft weten 

op te stellen. Het actiecomité heeft de 

ambassade en het Ministerie laten weten 

dat we het zouden waarderen als de buurt 

door de ambassade wordt geïnformeerd 

over plannen en voortgang.

Kortom, het is zaak om druk op de ketel 

te houden. Het Actiecomité gaat in 

december een nieuwjaarskaart sturen naar 

de Kroatische ambassadeur met behalve 

de beste wensen, ook het verzoek om ons 

op de hoogte te brengen van eventuele 

plannen en de voortgang daarin. Wij 

roepen alle lezers van ‘t Lopend Vuurtje 

op om ook een dergelijke kaart te sturen 

en geven een voorbeeld van hoe de tekst 

van de kaart zou kunnen luiden. 

Het adres is: 
The Ambassador of the Republic of Croatia, 
Her Excellency Ms. Plejić Dubravka Plejić 
Marković
Surinamestraat 11
2585GG ’s-Gravenhage

Voorbeeldtekst voor kaart aan de Kroatische ambassadeur:

Actiecomité Krot van Kroatië  

(Anky Schmale, Idze Spilker,  

Marcel Tielemans)

Dear Ambassador,

Merry Christmas and a Happy New Year!

The inhabitants of the Duinoord neighbourhood sincerely hope that 

2023 will finally see the restauration of Croatia’s property, the house at 

30 Groot Hertoginnelaan, to its original splendour. We kindly request 

you to keep our neighbourhood informed of your plans and  

the progress. 

       Kind regards,
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Op excursie naar Wassenaar en Delft
De excursies van de Duinoordse Vrouwen worden enkele malen per jaar door de dames zelf, in  
wisselende samenstelling, georganiseerd. Marijke en Wil hebben een bezoek aan museum Voorlinden  
verzorgd en Jocelyne en Dorothee hebben een tochtje naar Delft georganiseerd.

Museum Voorlinden, Wassenaar
Ons groepje verzamelt bij het Trefcentrum en 

fietst op een mooie septembermorgen naar 

Wassenaar voor een bezoek aan de expositie 

van Antony Gormley, wiens beelden in het 

park en de duinen van het Landgoed Museum 

Voorlinden staan opgesteld. De makkelijke 

schoenen, geadviseerd in de aankondiging 

vooraf, komen goed van pas, want het blijkt een 

pittige wandeling te zijn. Gelukkig is er veel te 

zien en te genieten, zowel qua kunst als natuur. 

De lunch na afloop op het buitenterras van het 

Museum laten we ons goed smaken, maar die 

is dan ook welverdiend met de fietstocht terug 

naar huis in het vooruitzicht. 

De Oude Jan te Delft
Op vrijdag 4 november vertrekken we met de 

tram naar het Heilige Geestkerkhof te Delft voor 

een bezoek aan de Oude Kerk, ook wel Oude 

Jan of Scheve Jan genoemd. De kerk heeft vele 

Wilt u ook samen met vrouwelijke wijkgenoten deelnemen aan culturele, sportieve of  

gezelligheidsactiviteiten? Meld u dan aan bij het bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl. 
U ontvangt dan voor toekomstige activiteiten een mail-aankondiging. Het lidmaatschap is 

gratis. Voor de activiteiten wordt per keer betaald.

gaaf bewaarde grafzerken en praalgraven van 

o.a. Maarten Tromp en Piet Hein. We bewon-

deren de schitterende gebrandschilderde 

ramen van de hand van glazenier Joep Nicolas 

(1879-1972). In een klein cafeetje gebruiken we 

gezamenlijk de lunch en we besluiten om het 

bezoek aan de Nieuwe Kerk aan de Markt te 

Delft nog even uit te stellen. Het praalgraf van 

Willem van Oranje blijft nog wel even staan en 

het toegangskaartje is nog een heel jaar geldig.

Werkgroep DVC

De samenwerking tussen Estata en 
Gluren bij de Buren zorgt ervoor dat  
lokale podiumkunstenaars een 
speelplek krijgen. In huiskamers 
verspreid door heel Den Haag kun 
je zondag 5 februari genieten van 
muziek, cabaret, theater en meer. 

Tijdens Gluren bij de Buren staanTijdens Gluren bij de Buren staan
voordeuren wagenwijd open voor 
buurtgenoten en cultuurliefhebbers. 
Gastvrije bewoners verwelkomen je 
om samen te genieten van lokale 
amateurkunst. 

Je huiskamer of act aanmelden kan 
tot en met zondag 18 december viatot en met zondag 18 december via
www.glurenbijdeburen.nl

WWW.ESTATA.NL
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The expat pages
Pigs in Blankets
Christmas is coming! Why not add a bit of 

traditional English fare to your Christmas 

dinner or party snacks. These Pigs in 

Blankets are great alongside your turkey on 

Christmas Day but are also tasty finger food 

for any party.

Here’s how to make them – it’s dead easy:

Small chipolata sausages 

Streaky bacon

Oven dish

 � Heat the oven to 220 ºC

 � Cut the sausages so they are about 6 cm 

long

 � Wrap the bacon around the sausage – 

one slice of bacon per sausage, covering 

the whole length of the sausage

 � Put them in an oven dish then in the 

oven until they are golden brown and the 

bacon is very crispy

 � Either eat them with your turkey or put 

them on cocktail sticks and hand them 

round at your party

Happy Christmas – ho ho ho!!!

countries in and around South East Asia 

where Audrey learned a lot about food 

and started her own catering business. 

She loved the natural approach to wellness 

that they had in Sri Lanka and got a real 

thrill from learning about new cuisines. She 

was happy to expand her repertoire and 

enjoyed telling other people about what 

she had learned. She found she had a flair 

for finding new ingredients and flavour 

combinations, so wanted to learn more 

about plants and natural products. 

When she returned to the Netherlands, she 

signed up for a 4 year course at The Irish 

Institute for Nutrition and Health, which she 

did through distance learning, graduating 

in January 2018. In June of the same year, 

her new company, Nourish & Flourish, was 

launched. Nourish & Flourish deals with all 

aspects of nutrition in the form of corporate 

workshops, fun educational workshops, 

online tutorials, webinars, one-on-one 

consultation and small cooking workshops, 

covering subjects like women’s health, gut 

Nourish & Flourish
Having travelled to most parts of the world, 

and having lived in several parts of The 

Hague, Audrey Dickinson has finally found 

the community spirit that she has been 

missing since leaving her hometown of 

Stewarton in Ayrshire, Scotland and now 

looks forward to being able to share her 

knowledge about nutrition with us, her 

neighbours. 

Having trained as a chef in Ayrshire, Audrey 

decided she wanted to expand her mind 

and meet different people, so she set off 

to the other side of the world – Australia 

– with no particular agenda. Definitely not 

on the agenda was meeting a Dutchman 

– but she did, and they travelled together 

for six months through South East Asia 

before settling in Amsterdam. After a year 

they realized that they hadn’t got rid of 

the travel bug so set off again and spent 

the next nine years living in Sri Lanka and 

Far East Russia. From there they explored 

Nepal and India as well as many other 

Interesting Architecture and Remembrance Walk in  
Duinoord and Zorgvliet | Saturday, 21st January, 2023 at 15.00
During this two-hour walk you will hear about the years spanning the 1880s 
to the 1940s. Javier Lizarzaburu, a heritage expert and urban activist, with a 
degree in ‘Heritage and Spatial Planning’, shares the findings about  
Duinoord and Zorgvliet he gained during his research. The tour is in English.

During the walk, Javier will talk about the 

period from the 1880s to the 1940s, which 

spans key moments in the history and  

evolution of The Hague and The Netherlands. 

The “architecture” part of the walk covers two 

major movements: historicism and moder-

nity. Neo-Renaissance, Colonial and Dutch 

The “Remembrance” part of the walk pays 

tribute to Jewish neighbours who were taken 

from their homes by the occupying forces 

during World War II, most of whom were taken 

to the Sobibor extermination camp. Attention 

is also given to some of the most significant 

monuments in the area and the legacy of 

Dutch colonialism.

Your guide
The walk will be guided by Javier 

Lizarzaburu. Javier is a communications 

and heritage expert and urban activist. 

He lives in The Netherlands and this 

year he received his Master’s degree in 

Heritage and Spatial Planning from the Vrije 

Universiteit. He started his professional 

life as a journalist, working for the BBC in 

London for many years. In his hometown of 

Lima, he was an active campaigner for the 

protection of the pre-colonial architectural 

legacy. His interests are memory, citizen-

ship and inclusive cities.

Michelle Burema

Classicism styles will be reviewed, and the 

modern architecture includes The Stijl and 

The Hague School movements, represented 

by works by Berlage, Dudok and Wils, these 

being some of the most relevant Dutch archi-

tects of the early 20th century who left their 

mark on the city.

If you are interested 

please sign up via: 

bewonersoverleg@
duinoord-denhaag.nl 
Starting point: 

‘t Trefpunt, 

Sweelinckplein 42. 

Cost: € 10.00 per 

person
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health, fertility and any nutrition related 

subject you wish to know about.

Through her walk-in clinics (or Cafés as she 

calls them), Audrey breaks down science to 

a more understandable level, teaching why 

we should eat certain foods. Audrey has 

an 80:20 rule. 80% of our food should be 

nutritional, but we have to give ourselves 

permission to eat the foods we like, even if 

they are “naughty”. Moderation is the key. 

Her Bodywise Café workshops are held in 

the Duinoord Library (Trefcentrum) at the 

end of the Reinkenstraat/Sweelinckplein. 

The first one was about how to nourish your 

body and what nourishment means. It was a 

cooking experience, showing the attendees 

how to incorporate new ingredients into 

their cooking repertoire, ingredients that 

are beneficial for our weekly food intake, 

showing how essential it is to eat healthy 

food. These workshops are held every 

month, each time with a different theme 

and they are open to everyone. Below is a 

link for tickets to the workshops or email 

Audrey for information. As everyone is 

welcome the Cafés will be in English.

For the Bodywise Cafés:  

www.eventbrite.co.uk - Type Audrey 

Dickinson in the Search function.  

Email - info@nourishenflourish.com

The Simonis Family - A Room with a View
Pia Simonis is one of the original residents 

in the Eline Vere building at the end of the 

Groot Hertoginnelaan. She used to cycle 

past the building before it was converted 

into apartments, when it was used as 

office space for an insurance company 

and dreamed of living right up on the top 

floor with a view of the city, the historical 

buildings and the rooftops. 

The building was converted into office 

space in 1968, but formerly it was two 

lovely Duinoord villas. Nicolaas Gerard 

Pierson, who was Prime Minister of the 

Netherlands from 1897 until 1901, lived in 

one of the villas and the other was a school 

- now known as the Sorghvliet Gymnasium. 

In 1999, the office was converted again, 

this time into apartments, and renamed 

after Eline Vere, the main character 

in a Louis Couperus novel. There is a 

sculture of her in the park opposite the 

apartments.

Pia’s family name is well-known in The 

Hague. The Simonis family established 

their company in 1839 with Pia’s great 

grandfather running the business from the 

Kerkplein and the Groenmarkt. According 

to the adverts they: “Washed, ironed and 

steamed bedding” as well as a disinfecting 

and moth treatment service! They were 

suppliers to the Royal Household, but 

times changed and competition entered 

the market so in 1976 the famous Simonis 

company closed its doors for the last time.

Just like Eline Vere, Pia was born and 

bred in The Hague and is now a colourful, 

fashionable, well-known character in our 

neighbourhood. Having travelled around 

the country and abroad she finally got her 

dream penthouse apartment in Duinoord 

in 1999. Pia worked for the Pulchri Studio 

and the Art Museum for many years 

but had to retire when she reached the 

maximum age to work as a volunteer. 

However, she is still very active: she plays 

the violin and is the oldest member of the 

South Holland Symphony Orchestra, an 

amateur orchestra that was established 

in 2000. She also took part in the demon-

stration outside the Croatian embassy 

building recently. She regularly attends 

the openings of exhibitions, concerts and 

other art events and believes in the philo-

sophy of Pablo Picasso: The purpose of 
art is washing the dust of daily life off 
our souls. 

Street Parties
To celebrate Neighbourhood Day, several 

street parties were held in Duinoord 

this year. The 8th edition of the Groot 

Hertoginnelaan party was made possible 

by Willemijn van Gent from Studio Sophia. 

There was a ‘Potluck’ buffet with drinks 

for the adults and a huge bouncy castle 

for the children. This year the outdoor 

activities were rained off but the party 

continued in Willemijn’s Studio. The 

bouncy castle was definitely the main 

feature of the Obrechtstreet party orga-

nised by Rob van Zoen. It took up half 

of the street and luckily the rain stayed 

away so the children could enjoy it all 

afternoon while the adults enjoyed snacks 

from around the world and competed in 

a “Know Your Neighbour” competition 

organised by Femke Janssen. And on 

the Sweelinckplein tents were set up 

just in case it rained. Good job, as there 

were showers between the periods of 

sunshine, which meant the showstopper 

was a beautiful double rainbow!!

Should you wish to organise a street 

party, there are subsidies available. 

Perhaps you are still in time for a 

Christmas or New Year Street Party, or 

start making arrangements for a Spring 

Party or King’s Day celebration. Subsidies 

are available from Gemeente Den Haag 

for one-off street activities (€ 750) or 

neighbourhood activities (up to € 1500) 

and if the whole neighbourhood can take 

part, there are subsidies of up to € 5000.

There are some pre-conditions, including 

the necessity to provide a budget for 

what the costs will be (drinks and snacks 

cannot be included). For more informa-

tion, go: https://www.denhaag.nl and 

under Search type “subsidie straatfeest”.

Michael Toorop – Knight of the Order  
of Orange-Nassau
One of our neighbours, and one of the  

‘t Lopend Vuurtje’s main writers, Michael 

Toorop, received a wonderful surprise on 

1st October. He was awarded a medal as 

Knight of the Order of Orange-Nassau as 

recognition for all the work he has done 

here in Duinoord and in The Hague as a 

volunteer over the last twenty plus years. 

The award ceremony was attended by Her 

Royal Highness Princess Beatrix, the Lord 

Mayor and the King’s Commissioner. His 

work for ‘t Lopend Vuurtje and the Pulchri 

Studio received a special mention at the 

ceremony in the Mesdagzaal. 

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

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

Uitgezonderd luiers en babyvoeding. 
Cadeaubon niet inwisselbaar tegen 

contanten. Geldig t/m 31 januari 2023


