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Marjolein Raaphorst

Marjolein Raaphorst (Den Haag, 1963) is
eigenaresse van De Opkikker. Sinds half mei is er
weer een fysieke winkel: op het Regentesseplein.
Met producten voor wonen, kunst en kado, met
een voorliefde voor Haagse makers. Daarnaast is
ze vormgeefster onder de naam Zus&Zo. Ze
groeide op in Moerwijk en ging naar Overvoorde.
Daarna volgde ze de opleiding grafische en
typografische vormgeving aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten. Marjolein
heeft veel gereisd en ontmoette in Mexico Elías,
de man met wie ze later trouwde. Met hun zonen
Yannick (16) en Siko (12) wonen ze in de
Bomenbuurt.
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grote ramen en uitzicht op de haven.
Met twee vriendinnen ging ik regelmatig naar voorstellingen. We hebben
nu nog niets gepland. Een uitje met
de jongens is eten bij een italiaan. Onlangs ontdekten we Gastrovino in het
oude sluiswachtershuisje op het Norfolkterrein.”
TALENT
“Chris de Vis is een beeldhouwer die
werkt met staal. Vooral zijn bankjes
vind ik geweldig. Van stalen buizen
maakt hij poppetjes die in een gebogen hoek op de bank rusten. Ook zijn
motto spreekt me aan: kunst is dromen
met je handen.”
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ouderen. In deze buurt kom ik tot rust.
Het is niet te ver van het centrum en
ook de overloop naar de Vogelwijk is
fijn.”
KOFFIE
“Anne & Max in de Fahrenheitstraat
<1> heeft een goede binnenruimte met
mooie hoekjes. Ideaal om af te spreken;
ik loop er zo naartoe. De mensen die er
werken, zijn heel aardig.”
UITGAAN
“Het Zuiderstrandtheater is zo’n gaaf
gebouw, met die grove, grijze muren,

KLEDINGWINKEL
“Bij Fast Lane op de Goudsbloemlaan
verkopen ze Yaya, dat vind ik een mooi
merk.”
GEBOUW
“Ik word vrolijk van de Snoeptrom-
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Door Caroline Ludwig

BUURT
“We wonen al ruim 25 jaar in de Bomenbuurt. Een fijne, gemêleerde wijk
met mensen uit de goede middenklasse. Soms leuke tegenstellingen: volks
naast kak en jonge gezinnen naast
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‘We consumeren
zo’n anderhalve
kilo kaas per week’

heitstraat. Vooral de boerenkaas valt
thuis erg in de smaak. We consumeren
zo’n anderhalve kilo per week.”

mel aan de Dagelijkse Groenmarkt <2>
van architect John Outram. Eerst stond
daar een betonnen puist. Er kwam een
uitgesproken pand met een groene kap
en gekleurde stenen aan de gevel voor
terug.”

ONTWERPERS
“Mijn Buuf is een atelier voor wereldvrouwen: statushouders die met
restmateriaal onder meer mooie tassen

AFBREKEN
“Het Atlantic Hotel op Kijkduin vind ik
behoorlijk lelijk. Jammer van de plek;
je kan er ook iets moois neerzetten.”
RESTAURANT
“Bij Queru in de Prinsestraat <3> hebben ze zalig authentiek Mexicaans
eten. Ik bestel er regelmatig de vistaco’s; ik eet geen vlees. In tegenstelling tot andere Mexicaanse restaurants
hebben ze ook goede wijn. En een
drankje met flor de Jamaica, een bloemetje dat het water rood kleurt.”
TYPISCH
“Een oud-collega die niet uit Den Haag
kwam, wees me erop dat Hagenaars altijd jij-bakken. En niet alleen negatief.
Ik doe het zelf ook.”
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TERRAS
“Bij Grapes & Olives of bij De Bieb aan
de Veenkade zit je heerlijk aan het
water. En toch ben je midden in het
centrum.”

LEKKERNIJ
“Kaas van Ed Boele in de Fahren-

AFHALEN
“Roti van Shereen in de Weimarstraat.
Voor mij special vega met ei, voor de
mannen met hete kip.”
AANWINST
“Ik denk dat Legoland Scheveningen
een leuke aanvulling is. Sommigen
zullen het vreselijk vinden, maar als je
kinderen hebt, is er altijd een periode
dat Lego hét speelgoed is.”
GEHEIMTIP
“Café L.O.F.T. aan het Pomonaplein
<4> kennen veel mensen denk ik nog
niet. Een mooie plek in een voormalige kerk met een leuk terras aan een
watertje.”
GUILTY PLEASURE
“Op Funda naar veel te dure Haagse
huizen kijken. Eén pand aan de Duinweg is me altijd bijgebleven – helaas
onhaalbaar.”
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en etuis maken. Daarvoor gebruikten
ze bijvoorbeeld banieren, vlaggen en
zeilen van de Volvo Ocean Race. De
vrouwen volgen eerst een cursus Nederlands en werken in ruil daarvoor
een paar uur bij Mijn Buuf, dat in het
gebouw van SoZa is gevestigd.”

ONDERGEWAARDEERD
“De vele – soms gratis – festivals die
hier worden georganiseerd. Favoriet
zijn Jazz in de Gracht en de programmering tijdens de Volvo Ocean Race.
En er mag wat meer aandacht komen
voor Haagse fietspaden. Want die zijn
soms gewoon gevaarlijk, terwijl er zo
veel mensen gebruik van maken.”
OMRIJDEN
“Voor een etentje bij de Wankele Tafel
op de Mauritskade.”

ADVERTENTIE

“Leef mee met Oranje
alsof je er live bij bent!”
LG 75” superformaat LED Smart tv.
Met een 188 cm formaat beeldscherm wordt voetbal kijken “beleven”!
En dat geldt natuurlijk ook voor films, series, fraaie documantaires en andere
uitzendingen! Voorzien van alle apps, zoals Netflix, YouTube,
Videoland, NPO-start, enz.

NU: 1399,=!!*
*Inclusief tablestand. Muurbeugel en montage mogelijk tegen meerprijs
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