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De stichting Ladies First bestaat vijf jaar. Schatten van vrouwen, maar met haar
op hun tanden. Vandaag wordt ook het geheim van het Noordeinde onthuld. En in
restaurant Seinpost was een diner om de gedachten aan Ceylon hoog te houden.

LEO
VAN DER
VELDE

Michiels & Nina’s ‘Sinjoor’ is het geheim van het Noordeinde
Haagse Irene Hartoog, superfan van Andy Tielman.

‘Ik blijf fan van
Andy’s muziek’

Haagse Irene Hartoog is en
blijft een van de grootste fans
van de onlangs overleden zanger/gitarist Andy Tielman
(75). Het muzikale eerbetoon
mag dan afgelopen zaterdag
zijn afgelast omdat de familie
dat emotioneel nog te vroeg
vond, maar Irene Hartoog
draait zijn prachtige muziek
bijna iedere dag. ,,Voor andere
hobby’s heb ik geen tijd. Ik
werk veel en graag voor mijn
zoontje van elf jaar. En daarnaast volg ik ook een kappersopleiding. Dat kost al mijn
vrije tijd. Maar ik denk aan de
toekomst,” vertelt deze vriendelijke en bescheiden jongedame. Die vanwege die kwaliteiten door haar vele vrienden
op handen wordt gedragen.
Vriendin Petruska van Solingen knikt. ,,Ze heeft het
enorm druk. Maar mij wil ze
nog wel eens helpen om een
taart te bakken.”

Jan-Peter Duijvestein (Staedion). FOTO JEROEN JANSEN

Staedion benoemt
nieuwe directeur
Bij Staedion begint JanPeter Duijvestijn (51) vandaag als directeur ﬁnanciën &
bedrijfsvoering. Duijvestijn
vervulde binnen Shell diverse
ﬁnanciële functies in binnenen buitenland. Aansluitend
was hij lid van de raad van
bestuur van Smit Internationale en chief ﬁnancial ofﬁcer
bij Qmulus NV (voorheen Direct Wonen NV). Binnen Staedion wordt Duijvestijn verantwoordelijk voor ﬁnanciën, informatisering en automatisering en het facilitair bedrijf.
Een op de zeven woningen in
Den Haag is van Staedion. De
woningcorporatie verhuurt
ruim 32.500 woningen en
4000 overige objecten zoals
winkels, bedrijfsruimten en
garages in Den Haag. Staedion investeert niet alleen in
huur-, koopwoningen en bedrijfsonroerendgoed, maar
ook in duurzaamheid en leefbaarheid.

Op de kop af twee weken heeft Nina
Zolyniak haar geheim kunnen bewaren; het geheim van het Noordeinde. Alleen haar vader en een
goede kennis wisten ervan. ,,Ja,
sorry hoor. Maar ik had in De Prins
Taveerne, waar ik toen nog werkte,
nog niet gezegd dat Michiel en ik
voor onszelf wilden beginnen.” Haar
vriend Michiel Jooren, die verderop in het Noordeinde als bedrijfsleider in restaurant Bojangles
werkte, zat met bijna hetzelfde probleem. ,,De papieren, de overdracht
van de zaak was nog niet rond. Dan
kun je ook niet zomaar zeggen dat
je die zaak overneemt.”
Maar vandaag is het zover. Michiel en Nina beginnen in Bojangles
hun eigen restaurant onder de
nieuwe naam De Sinjoor. Die naam
is afgeleid van Senor want de keuken blijft georiënteerd op de vele
landen rond de Middellandse Zee.
Daar zorgt chefkok Azzouz el
Malmi voor, want die blijft. Net als

de tournedos en de spareribs, al
heten die nu respectievelijk Costillas en Solimillo bonita. Wat ook
blijft zijn de befaamde tapasgerechten van Azzouz. De Gambas al pil
pil, zeg maar de pikante garnalen,
de Lomos a la Plancha, ﬂinterdunne
varkenslende in frisse limoenmarinade en zijn Mejillones con ajo,
mosselen van de plaat met knoﬂook
en witte wijn. Met daarbij uiteraard
een frisse salade met Manchego,
Spaanse schapenkaas. Teveel om op
te noemen. Hun gemeenschappelijke vrienden, maar ook vaste klanten, zijn verheugd dat het ook nog
eens verliefde horecatweetal de
grote stap heeft gewaagd. Sommigen kennen Michiel nog als barkeeper in de Bon Vivant op de Laan van
Nieuw-Oost Indië, volgden hem
naar Borsalino in Delft, ook naar
Borsalino op de Laan van Meerdervoort en streken uiteindelijk ook
neer in Bojangles aan het Noordeinde. Barkeeper Nina Zolyniak

Michiel Jooren en Nina Zolyniak in hun nieuwe zaak. ‘Het is een grote
stap, maar we verheugen ons heel erg op de toekomst’. FOTO AD

heeft ook al zoveel ervaring. Ze was
jaren een bekend horecagezicht in
Scheveningen, waar ze in veel zaken

aan de boulevard heeft gewerkt,
maar ook in Greve aan de Torenstraat. En nu samen in De Sinjoor.

DesperateHousewivesNL

Net als in Desperate Housewives, de
Amerikaanse, Emmy en Golden Globes winnende televisieserie, is bij zakennetwerk Ladies First niets zoals
het op het eerste gezicht lijkt.
Oké, de meesten van deze voor het
merendeel geslaagde zakenvrouwen
zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, laat staan
vast te houden, maar onder elkaar
zijn het gewoon lieve vriendinnen.
Ruim tachtig zijn er voor het eerste
lustrum naar auberge De Kieviet in
Wassenaar gekomen. En dan is dit
machtige vrouwenleger nog niet
eens op volle sterkte. ,,Ik ben niet alleen blij met ons jubileum, maar
vooral trots op het behaalde resultaat van 110 deelneemsters,” dicteert
president Marijke van der Velde
die als een kloek over de leden
waakt. ,,En we groeien nog steeds en
zitten nu vooral in de regio Den
Haag, Rotterdam, Amsterdam, maar
zijn al aan het uitgroeien naar landelijk.” De getalenteerde tassenontwerper Omar Munie voelt zich tussen de dames als een vis in het
water. Maar verder moet iedere man
in de auberge goed op zijn woorden
letten. Het gezelschap telt niet alleen welbespraakte vrouwen als Caroline Molenaar, registeraccountant bij KPMG, makelaar Pris Se-

creve, psycholoog Andrea de
Groot en beleggingsadviseur Rozanne Brak, maar ook advocaten
als Lidwien Wellen, partner bij
Krans en Van Hilten en Janinka
Grabowsky van advocatenkantoor
Mantz. Hun stichting werd in 2006
opgericht door Marijke van der
Velde, Christine Filip, Justiënne
de Lange en Hanneke Westerop.
Vanuit de overtuiging dat kennis
verdubbelt wanneer je het met elkaar deelt, inspireerden zij elkaar
tot het starten van dit zakennetwerk. Filip zit niet meer in het bestuur, maar is niet te beroerd om
van haar collega’s en het zevengangenamusediner, alsmede kaasbuffet
mét port, een schitterende serie
foto’s te maken. Christine waarschuwt haar president nog wel voor
een hoge score van open monden,
dichte ogen en ‘bijzondere gelaatsuitdrukkingen’. Dat laatste is helemaal waar, maar volgens Filip nu
eenmaal het risico van ‘spontane’ fotograﬁe. De sfeervolle ladiesnight in
de Wassenaarse dreven kan helemaal niet meer stuk als alle dames
ook nog eens bonbons (met het logo
van Ladies First) mee naar huis krijgen. Fijne dikmakers, voor straks op
kantoor, en ze krijgen er ook nog
een gezellige bonbonnière bij.

First Ladies: boven president Marijke van der Velde (l.) en bestuurslid mr. Margot van Olden. Onder secretaris Hanneke Westerop (l.) en
penningmeester Mirella Wessels. FOTO CHRISTINE FILIP

Ambassadeur Athauda ‘proeft’ Ceylon

Ambassadeur Buddhi Athauda met Edwin (l) en Jan.

FOTO RUBEN RENAUD

Chef-koks Gertjan Cieremans
van restaurant Seinpost in Scheveningen en Jayathunga Jayadeva van de Sri Lankaanse ambassade in Den Haag bundelden
hun kennis om een diner te serveren dat de culinaire kwaliteiten
van twee werelden liet samensmelten. ,,Dit is een mémoire
d’histoire,” zei Seinpost-eigenaar
Edwin van de Goor die het etentje organiseerde ter herinnering
aan zijn verblijf op Sri Lanka in
hotel Tulip of Ceylon van zijn

goede vriend Jan van Stokkom.
Ambassadeur mr. Buddhi K.
Athauda van Sri Lanka vond het
een schitterend idee en zegde
meteen alle medewerking toe. De
diplomaat staat bekend om zijn
grote interesse voor de ‘Nederlandse’ tijd 400 jaar geleden in
het toenmalige Ceylon, zoals Sri
Lanka vroeger heette, en zet zich
graag in om de vriendschappelijke relatie te hernieuwen. De
ambassadeur was dan ook eregast
evenals wethouder Henk Kool.

