
jaargang 35
december 2014 

nummer 4
Statenkoer ier

De Statenkoerier is een uitgave van het Wijkoverleg Statenkwartier 

Bollen planten  
Pagina 8 - 9

Pagina 21

International corner  
Catsheuvel Festival

Pagina 13-16

100 Jaar Statenkwartier  
Jaarprogramma 2015

Pagina 18 - 19

NEBO 
Nieuw leven voor NEBO-locatie



 2 Statenkoer ier



 Statenkoer ier 3

De Statenkoerier is een uitgave van het 
Wijkoverleg Staten kwartier, 
wijkoverleg@statenkwartier.net 
www.statenkwartier.net
Jaargang 35, uitgave 2014 - 04

De Statenkoerier verschijnt 4x per jaar en wordt 
gratis huis-aan-huis bezorgd. Oplage: 5500 
Verschijningsdatum volgend nummer begin  
maart 2015 

De Statenkoerier wordt ook bezorgd bij 
adressen met nee-nee stickers (besluit 
wijkvergadering). Als u geen prijs stelt 
op de Statenkoerier, kunt u dit melden 

via info@statenkwartier.net.

Redactie Statenkoerier
Jacintha van Beveren (eindredactie)
Jan Bron Dik
Karen Coster 
Vladimir Ignjatovic
Jan Spoelstra
Tamara de Tourton Bruyns
Joyce Weber
Abe van der Werff
Marion Petit (contactpersoon bestuur)

Vrienden van het Statenkwartier
Gironummer 17590 t.n.v. de Stichting Vrienden 
van het Statenkwartier, Den Haag 

Vragen, opmerkingen? 
Mail naar statenkoerier@statenkwartier.net

Druk: PrintStudio Statenkwartier BV 
Verspreiding: Welzijn Scheveningen
Vormgeving: Leen van der Heijdt, À la Leen 
Fotografie:  Jacintha van Beveren, tenzij anders 

vermeld

Advertenties 
Voor tarieven en afmetingen kunt u  
contact  opnemen met Mirjam Kroemer,  
kroemer@kpnmail.nl. Bij een jaarcontract betaalt 
u éénmalig 4 advertenties en krijgt u 20% korting 
op de totaalprijs. Een jaarcontract loopt van  
1 januari tot en met 31 december. Advertentie-
tarieven zijn excl.  pre-presswerkzaamheden.

Advertenties voor het volgende nummer inleveren 
uiterlijk 15 februari 2015 bij Mirjam Kroemer,  
kroemer@kpnmail.nl.

© Auteursrecht Wijkoverleg Statenkwartier

Van de wijkagent          5
Sam Pitzalis, rennende gastheer   7
Jeugdpagina    8
Kennismaken met ... 11
Programma 100 jaar Statenkwartier 13                                                                
Ontwikkelingen in de wijk 18
International corner 21
In gesprek met ... 23 
Column: Een bron of een put? 25 
Wijkinformatie 26

Foto cover: 
Bollen planten op het Statenplein

Fotografie 
Floris Bosman, Groep 8 Duinoordschool

Wat te doen?
Deze laatste column van 2014 gebruiken voor een terugblik op 2014 of 
een vooruitblik op 2015? Van alle twee een beetje.

Een beetje tegen de draad in begin ik dan met een vooruitblik op 2015. Daar kan ik namelijk 
kort over zijn. 2015 staat wat mij betreft geheel in het teken van 100 jaar Statenkwartier. 
In deze Statenkoerier wordt daar uitgebreid op ingegaan en daar wil eigenlijk niets aan 
toe voegen. Ik wil wel mijn bewondering uitspreken voor alles wat Astrid van Vliet de 
afgelopen maanden heeft gedaan om een mooi programma te maken voor de viering van 
100 jaar Statenkwartier. Petje af!! Dat heeft ze natuurlijk niet allemaal alleen gedaan, maar 
in goed gezelschap van heel veel vrijwilligers. Ook voor hen een groot compliment. 

De aftrap voor de viering van het 100-jarig bestaan van onze wijk vindt plaats op  
17 januari 2015 van 17.30 tot 19.30 uur in de nieuwe binnentuin van het 
 Gemeentemuseum. Alle bewoners van het Statenkwartier zijn uitgenodigd om  
dan een borrel te komen drinken. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten.

Dan een – korte – terugblik op 2014. Wat mij betreft is er heel veel goed gegaan het 
afgelopen jaar. Het bestuur van het wijkoverleg is op tal van momenten actief geweest en 
heeft op veel zaken geacteerd en gereageerd. Van “het oplossen” van kleine ongemakken 
zoals de plotseling onhandig geplaatste hekjes op het Rooseveltplantsoen tot het deel-
nemen aan een schouw van het NEBO-terrein ten einde te bekijken of de plannen van 
de nieuwe eigenaar door de beugel konden. Tijdens de laatste wijkoverlegvergadering is 
ons bestuurslid Martin Fikke hier uitgebreid op ingegaan. Tenslotte nog een opmerking 
over de eventueel aanstaande samenwerking tussen Paagman en Albert Heijn. Halverwege 
december 2014 zal het  College van B&W bekend maken of de aangevraagde omgevings-
vergunning wordt verstrekt of geweigerd. Ik ben benieuwd wat het wordt en met mij in 
ieder geval Paagman en een aantal bewoners uit de omgeving.

Langs deze weg wens ik iedereen alvast prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en  
een goed 2015.

Colofon In dit nummer
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Koen Baart
Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier
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 www.neptunus-turnt.nl
 info@neptunus-turnt.nl
 

Na school huiswerkbegeleiding,
alles af...? Naar huis!

RUIM 12 JAAR ERVARING

 
Bel eens met Sascha de Breij! Zij helpt samen met haar 
team van begeleiders elk jaar alle leerlingen over de
streep. Leerlingen van o.a. VCL, Maerlant, Sorghvliet,
HML, Haganum, Maris & AC. Al ruim 14 jaar met succes!  

goede werkplek

Pansierstraat 17-19 I 070-3589930 I sascha@afterscool.nl I www.afterscool.nl

in allevakken!

Ook bijles

Er kan een moment komen dat u 

thuis hulp of zorg nodig heeft voor 

u zelf of een dierbare. Het is dan 

prettig dat u een organisatie treft die 

deze zorg levert volgens uw wensen. 

Evita biedt zorg die bij u past. Een 

vertrouwde medewerker op vaste 

tijden en dagen. Het zorgaanbod 

van Evita bestaat uit huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 

begeleiding, verpleging en zorg in de laatste levensfase. Afhankelijk van de 

zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.

Evita Zorg T 070 - 314 16 00

Van Alkemadelaan 315 info@evitazorg.nl

2597 AJ  Den Haag www.evitazorg.nl

Thuiszorg die bij u past

Uitleenpunt

Huyser  InterIeur
Woningstoffering 

en steigerplanken meubelen

u kunt bij ons terecht voor o.a.:

GORDIJNEN - SHUTTERS - ZONWERING
INTERIEUR DESIGN – PARKET – VLOERBEDEKKING

en nog veel meer……

De showroom is 6 dagen per week op afspraak te bezoeken.
Wij komen eventueel ook met de stalen bij u thuis.

 's-Gravenzandseweg 20 L Telefoon 070 3562477
 2291 PE  Wateringen Mobiel    06 53461355
 www.huyserinterieur.nl renehuyser@gmail.com

Voorheen 16 jaar gevestigd aan de Fahrenheitstraat 685 te Den Haag



 Statenkoer ier 5

De bruisende “Fred”, een actief Wijk-
bestuur, de vele straatfeesten, grote evene-
menten, congressen, verkeer, musea, Inter-
national Zone en 100 jaar Statenkwartier. 
Een aantal dingen die het Statenkwartier 
voor mij bijzonder maken.

Wat me direct opviel toen ik net wijkagent 
werd, was de grote oppervlakte van het 
Statenkwartier en dat er weinig mensen 
buiten in de wijk te vinden zijn. Behalve 
op de Fred natuurlijk. Ik heb de bewoners 
leren kennen als hartelijke mensen die 
voor elkaar klaarstaan als dat nodig is.

Voor mij werd het na 6 jaar tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Ik zal vanuit 
bureau Scheveningen tot 1 januari 2015 
 tijdelijk als wijkagent te vinden zijn in de 
 Kompas buurt. Wat daarna volgt is nog 
niet helemaal in kannen en kruiken, maar 
zal in ieder geval binnen het Scheveningse 
werkgebied blijven. Henry Stegehuis blijft 
wijkagent in het Statenkwartier.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de 
mooie jaren in een prachtige wijk. 

Sylvia Westmaas

6 jaar Statenkwartier
Tot ziens!
Na ruim 6 jaar wijkagent te zijn geweest, ga ik het Statenkwartier ver-
laten. De jaren, waarin ik met heel veel plezier kennis heb mogen maken 
met een bijzondere en ondernemende wijk, zijn voorbij gevlogen. 
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Tekst Sylvia Westmaas   Fotografie Jacintha van Beveren    .....................................................

“Ik heb de bewoners leren 
kennen als hartelijke mensen 
die voor elkaar klaarstaan  
als dat nodig is.”

De donkere dagen voor Kerst
Nu het steeds vroeger donker wordt, 
neemt de kans op inbraken toe. ‘Wat kun 
je de lezers aanraden ter voorkoming van 
een woninginbraak?’ Henry: ‘Minimaal 2 
sloten op de voordeur hebben, het  hebben 
van buitenverlichting schrikt af, een anti-
inbraakstrip op de voordeur plaatsen en 
hoge begroeiing in tuinen laag houden, 
zodat het huis te zien is. Ik weet dat men-
sen dat doen, omdat ze juist  geen inkijk 
willen, maar inbrekers vinden dat ook fijn 
omdat ze dan niet gezien worden en rustig 
hun gang kunnen gaan’, aldus Henry.  

Witte kruizen op de stoep:  
het huis is ‘leeg’
Door elkaars huis in de straat in de gaten 
te houden, voorkom je een hoop leed. ‘In 
de vakantieperiode waren in een straat 

met krijt witte kruizen op de stoep voor 
de deur getekend - als  een soort marke-
ring dat de bewoners op vakantie waren. 
Gelukkig belde een alerte buurman op tijd 
de politie’. 

Waar beleef je veel plezier aan?
‘Soms kom ik bij buurtbewoners waar het 
niet goed mee gaat en die niet meer weten 
hoe ze verder moeten. Door hen bijvoor-
beeld naar maatschappelijk werk te verwij-
zen, kunnen ze er weer langzaam bovenop 
komen. En omdat je als wijkagent contact 
blijft houden, zie je hen weer opknappen 
en dat geeft een goed gevoel!’. 

“Ik heb alles al gezien en meegemaakt,  
ik schrik niet meer zo snel”
Henry Stegehuis, gekleed in de standaarduitrusting met kogelvrij vest en rijdend op een elektrische scooter, 
probeert onze veiligheid in de wijk te waarborgen. Sinds  3 jaar is Henry Stegehuis onze wijkagent.  
Hij is al 37 jaar bij de politie werkzaam. 

Tekst Tamara de Tourton Bruyns   Fotografie Jacintha van Beveren    ......................................

“Inbrekers vinden het fijn om niet gezien te  
worden en rustig hun gang te kunnen gaan.”

Sylvia Westmaas

..................................................................................................................................................................................................................

Henry Stegehuis
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www.yogashala.nl
Ten Hovestraat 8  Den Haag

info@yogashala.nl / 06 23738751
Yoga groeps- & privé lessen

have a look inside

Specialist in Alfa Romeo

Onderhoud Fiat en Alfa Romeo

APK keuringen (alle merken) RDW-erkend

Schadeherstel (alle merken)

Verkoop nieuwe en gebruikte Alfa Romeo’s 

Sonoystraat 80 - 90, 2581 VP Den Haag. 
Telefoon 070 - 354 18 42

 
 
www.italiaautocorse.nl

Team Statenkwartier 
Gezondheidscentrum Frankenslag 
Frankenslag 158 
(070) 306 91 70 
servicebureau@respectzorggroep.nl 
www.respectzorggroep.nl 

Voor persoonlijke verzorging,  
           verpleegkundige zorg en begeleiding 



Open lopen
Ouderen helpt hij herinneren hoe ze vroeger liepen. Volwas-
senen helpt Sam door visualisaties, ademhaling en houding net 
die ontspanning te realiseren waardoor ze het (weer) leuk vinden. 
Hij noemt dat ‘open lopen’. En voor de expats voelt Sam zich een 
rennende gastheer. Hij loopt al met groepjes die hij bijvoorbeeld 
de meest groene routes door de stad leert kennen. Het is een leuke 
manier om nieuwe mensen de stad te laten verkennen en Sam ver-
telt er met zichtbaar plezier over. Door de manier van lopen met 
Sam, zie je opeens een heel andere kant van de buurt. De geur, 
de geluiden van de buurt. Grote kans dat je onder zijn leiding het 
Statenkwartier herontdekt al joggend of wandelend. Zelf noemt 
hij het een groene manier van lopen. Zo gaat hij tijdens deze loop-
uitjes ook tips geven hoe je met slecht weer toch naar buiten kunt.

Sam laat graag zien dat je op een andere zachte manier kunt lopen 
en toch lekker kunt sporten. Sam wil met de activiteiten bij 100 
jaar Statenkwartier mensen stimuleren meer te lopen en te joggen. 
Hij besteedt aandacht aan lichaam en geest.

Wie is Sam?
Sam is een razend enthousiaste man die heel veel weet van rennen, 
door zijn eigen ervaring, maar ook door allerlei vormen van scholing. 
Hij is zelf een Nederlander geboren uit Italiaanse ouders en als hij 
niet rent geeft hij Italiaanse les of organiseert reizen naar Sardinië.

Een aantal expats kennen Sam al als Group activity leader bij 
bijvoorbeeld Internations.

Hou de website van het Statenkwartier in de gaten, daar 
zal Sam zijn activiteiten op publiceren en doe mee!    

De website van Sam: www.strandlopers.nl 

Sam Pitzalis een rennende gastheer

Sam Pitzalis zal in het kader van 100 jaar Statenkwartier sportieve wandelingen door de wijk organiseren. 
Vanaf januari 2015 start hij met wandelen en joggen. Creatief mindfull jogging noemt hij het. Sam loopt 
met ouderen, volwassenen en expats.
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Tekst en fotografie Joyce Weber    ..................................................................................................................................................................
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“Door de manier van lopen met 
Sam, zie je opeens een heel andere 
kant van de buurt.”

Yogales voor 50 plus dames
Blijf soepel en beweeglijk! Warme persoonlijke groepjes 
van 8 personen. Heb 25 jaar ervaring en ben medisch 
onderbouwd. Statenkwartier, 40 euro per maand. 
Bel m. Bauer: 070 - 354 20 74.

KOEriErtJES
Hier Had uw Koeriertje Kunnen staan
Dertig woorden voor dertig euro om heel het 
 Statenkwartier te melden wat u zoekt of aanbiedt.  
mail mirjam Kroemer: 
kroemer@kpnmail.nl



Fotografie Floris Bosman en Jacintha van Beveren    .....................................................................................................................................
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Bollen planten
Leerlingen van de basisscholen in het Statenkwartier waren afgelopen maand al bezig met de voorbereidingen 
voor een feestelijk 100 jaar Statenkwartier. De leerlingen van de Annie M.G.Schmidtschool, de Duinoordschool 
en de Duitse school gingen onder leiding van het groenteam met schepjes in de weer om honderden eko-bollen 
te planten op het Statenplein in de vorm van ‘100’. Begin volgend jaar zullen we het resultaat gaan zien. En  
nu maar hopen dat het 100-jaarlogo niet verstoord wordt door jongeren die op Oudjaarsavond kerstbomen 
verbranden op die plek.

 8 Statenkoer ier

De bollen zijn in de vorm van 
‘100’ gelegd om aandacht te  
vragen voor de viering van het 
honderd jarige bestaan van  
het  Statenkwartier in 2015. 

Het groenteam, van links naar rechts:  
Marijke Horning - van Iperen, Cora van der Veere, 
Ester de Vries
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‘Wat vind je leuker:  wormen 
oppakken of bloembollen 
 planten?’ De leerling van de 
Annie M.G.Schmidtschool 
 aarzelt geen moment:  
de wormen! 



 10 Statenkoer ier

nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht

statenl aan 24
2582 gm  den haag
t 070 306 04 57

l aan van wateringse veld 905
2548 br  den haag

info@notariaatdegier.nl
www.notariaatdegier.nl

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres  
uitvaartondernemingen exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u  
serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen ervoor dat de uitvaart  
geheel volgens uw wensen verloopt. 

Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoeft niet 
altijd na een overlijden te zijn; ook vóór een aankomend overlijden kunt u al 
diverse zaken regelen.

Heeft u er al eens over nagedacht om uw uitvaartwensen vast te leggen? Wij 
kunnen u een wensencodicil toesturen waarmee u uw eigen uitvaartwensen 
of die van een naaste kunt vastleggen. Natuurlijk kunnen onze medewerkers 
u daar bij helpen. Telefonisch of middels een persoonlijk bezoek.

Laat nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan, regel dat uw 
uitvaart financieel gedekt is. Dit kan middels een uitvaartverzekering, 
maar het is ook mogelijk om een depositospaarrekening bij Ad Patres te  
openen waarmee u specifiek voor uw uitvaart kunt sparen.

Ontwerp, inrichting en onderhoud 
van tuinen en groenvoorzieningen.

 
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:  015 - 361 09 78   

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

G RO E N S P E C I A L I S T E N



1.  Waarom kozen jullie voor het 
Statenkwartier?

Voordat wij vier jaar geleden hier naar toe 
kwamen, woonden wij in Jiyugaoka, een 
wijk in Tokio. Dat is een heel plezierige 
wijk met tegelijkertijd het karakter van een 
stad en van een dorp. Een stads karakter 
door de grote verscheidenheid aan winkels 
in het betere segment, restaurants en 
kleinere eetgelegenheden, dorps door de 
overzichtelijkheid en kleinschaligheid. 
Guy: Toen wij hier in Den Haag kwamen 
werken heb ik mijn fiets gepakt en ben op 
onderzoek uitgegaan in de hoop ergens 
dezelfde sfeer aan te treffen en dat was hier 
in het Statenkwartier.

2.  Wat zijn jullie favoriete plekken 
in de buurt?

Guy: Ik vind het heerlijk om door de 
duinen naar mijn werk te fietsen maar met 
het strand heb ik niet zo veel. Waar wij 
ons echt kunnen ontspannen is in Park 
Sorghvliet, een oase van rust in de stad, en 
zo dichtbij. Guy laat ons zijn wandelkaart 
zien die hij daarvoor bij de VVV heeft 
moeten aanschaffen; iedere cent waard 
van de zes euro, die de jaarkaart kost. Nog 
dichter bij huis is natuurlijk de Fred; grote 
verscheidenheid aan winkels en een opval-
lend gevarieerd aanbod van groenten, fruit 
en andere levensmiddelen.

3.  Wat verbaasde u toen u hier 
kwam? 

Daar hoeft niet lang over te worden na-
gedacht. Niet alleen de dorpse uitstraling, 
zoals gezegd, maar misschien nog meer die 

uitstraling in combinatie met de individuele 
architectuur. Ieder huis is anders, maar er is 
toch een zeer harmonieuze eenheid, een paar 
naoorlogse uitzonderingen daargelaten.

4. Wat kan beter?
Niet veel, al vinden wij het wel jammer dat 
de boekhandel Nayler op de Fred het een 
aantal jaren geleden heeft moeten opgeven. 
Ik kwam daar graag, veel Engelstalige 
titels; er kunnen voor mij nooit genoeg 
boekwinkels zijn zegt Guy lachend.

5.  tenslotte: wat missen jullie  
het meest?

Na enig aandringen komt er nog wel een 
minpuntje te voorschijn en wel de vroege 
winkelsluiting. Guy en Pia : We zijn er 
inmiddels aan gewend, maar na ons werk 

blijft het  vaak haasten om nog boodschap-
pen te doen voordat de winkels sluiten. 

Dat was in geen van onze vorige woon-
plaatsen het geval.

Als uw verslaggevers na een 
 hartelijk afscheid van het cosmo-
politisch gezin weer buiten staan, 
zien we dat onze wijk weer extra 
glans heeft gekregen, al zijn inder-
daad de winkels vroeg gesloten.
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Vijf vragen aan Expat-bewoners

Kennismaken met Pia, Guy en Vanessa
Tekst Vladimir Ignjatovic en Jan Spoelstra  Fotografie Jacintha van Beveren    .................................................................................................

‘Ontspannen is in Park 
Sorghvliet, een oase van 
rust in de stad, en zo 
dichtbij.”

“Haasten om nog bood-
schappen te doen voor-
dat de winkels sluiten.”

Guy Bromley ontvangt ons in hun appartement aan de rand van de wijk waar even later Pia zich bij ons voegt.  
Hun dochter Vanessa (7) is uit logeren.  Guy uit Nieuw Zeeland doceert filosofie aan de Internationale School 
in Kijkduin waar ook Vanessa schoolgaat. Pia uit Thailand heeft haar eigen bedrijfje aan de Laan van Meerder-
voort;  zij wonen sinds 4 jaar in het Statenkwartier. Binnenkort gaan zij verhuizen naar de bovenste verdieping 
van hetzelfde complex en zij verheugen zich al op het uitzicht.

 Statenkoer ier 11
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Wij staan voor:

• Geïntegreerde benadering bij 

het oplossen van financiële 

vraagstukken

• Multidisciplinaire expertise op 

hoog niveau

• Persoonlijke benadering en korte 

lijnen

Tot onze cliënten rekenen wij:

• Vermogende particulieren

• (R)emigranten

• Directeur grootaandeelhouders

• MKB ondernemingen

• Vrije beroepers

• Stichtingen en verenigingen

Especially for Expats: 

• We provide a  full-service concept

Onze dienstverlening:

 
• Fiscale advisering zakelijk en privé 

• Financiële (vermogens-) planning 

• Beoordelen en samenstellen van 

jaarrekeningen

• Belastingaangiften

• (Wettelijke) controles

• Administratieve ondersteuning 

• Secretariële diensten, waaronder 

een volledig Family Office concept  

Vanuit ons kantoor aan de Eisenhowerlaan 124 bedienen wij dagelijks met ruim 35 medewerkers onze cliënten.

Masman Bosman & 

Wolkers & Co is: 

• Geïntegreerde aanpak 

• Multidisciplinaire 

financiële dienstverlening 

• Helder totaalresultaat

T. 070 - 33 80 500

Eisenhowerlaan 124

2517 KM Den Haag

www.masmanbosman.com

Wolkers  &  Co
 �duciaire vermogensbeheerders

Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

Wilt u vanwege uw leeftijd en/of lichamelijke  ongemakken 
gebruik maken van de Wijkbus? 

Dan is één telefoontje op alle werkdagen tussen 9.00 en  
11.00 uur naar de Meldpost al voldoende! 

Bel:	 070 	-	3385495	of	070	-	3385496
Tarieven:	 €	22,50	resp.	€	27,50	per	kwartaal

Als u zich nu bij ons aanmeldt, 
rijdt u het lopende kwartaal gratis.

www.wijkbus.org

De Wijkbus Groot-Scheveningen kan 
nog best wat meer leden gebruiken!

  
 



Programma 100 jaar
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Op de volgende drie pagina’s vindt u alle activiteiten die 
op dit moment bekend zijn. Bewaar deze pagina’s (u kunt 
deze vier pagina’s eenvoudig uit het midden verwijderen) 
en noteer de data alvast in uw agenda. Alle activiteiten 
worden ook nog apart aangekondigd op de website, 
 Facebook, nieuwsbrieven en het informatiebord op de 
kruising Fred/Statenlaan. Daar komen ook aankondig
ingen van andere activiteiten, die bewoners in de loop 
van het jubileumjaar nog gaan organiseren. 

English version available on website

Oproep
Wilt u zelf een leuke activiteit in het jubileumjaar 
 organiseren? Meld dit op wijkoverleg@statenkwartier.net. 
Het wijkoverleg helpt u graag deze activiteit te realiseren.

Geen activiteit missen?
Wilt u niets missen van alle jubileumactiviteiten? Meld u 
dan aan voor de nieuwsbrief Statenkwartier door rechts
bovenaan op de homepage van www.statenkwartier.net je 
mailadres in te vullen.

Het is bijna zover: in 2015 viert het Statenkwartier zijn honderdjarig bestaan! Een groeiende 
groep wijkbewoners organiseert diverse activiteiten voor dit jubileumjaar. 

Het bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier presenteert hierbij, met gepaste trots en met 
dank aan deze actieve wijkbewoners het jaarprogramma 2015. Deze activiteiten zijn toeganke
lijk voor alle wijkbewoners. De meeste zijn gratis, voor sommige activiteiten betaalt u. Het wijk
bestuur hoopt dat u aan een of meerdere van deze activiteiten deelneemt en zo uw wijkgenoten  
en onze mooie wijk (beter) leert kennen. 

Tot ziens in 2015!

Programma festiviteiten in 2015



17 Januari 
Openingsreceptie
Voor omschrijving, zie hiernaast.

Februari 
Lezingen Statige Heren
De straten van het Statenkwartier zijn vernoemd naar 
vroegere Staatslieden. In enkele lezingen kunt u nader 
 kennismaken met de staatslieden:
•    Michel Meissen (auteur ‘Statige Heren’). ‘Rustige 16de, 

flamboyante 17de en degelijke 18de eeuwse heren’ op: 
zondag 15 februari 16.00 en vrijdag 20 november 20.00 uur

•  Jan van Dam en Martin Driessen ‘Moord op de ge broeders 
de Witt, hoe is het zover kunnen komen?’ op:  
zondagen 8 maart en 15 november om 16.00 uur

Locatie volgt.

Maart
Presentatie eeuwfeestboek
Ter gelegenheid van 100 jaar Statenkwartier maken 
Maarten Ruijters, Francis van der Hout, Karel Wagemans 
en Jacintha van Beveren een rijk geïllustreerd boek over de 
wijk. Het wordt een draagbaar boekje dat je gewoon in je 
zak steekt terwijl je door de wijk wandelt. 

Datum en locatie van de presentatie worden later  
bekend gemaakt.

U kunt er nu al op intekenen door 15 euro over te  maken 
op rekeningnummer NL65 INGB 0000728872 t.n.v. 
 Wijkoverleg Statenkwartier te Den Haag, onder vermelding 
van eeuwfeestboek en uw naam en adres.

21 maart
Walking Dinner
Voor omschrijving, zie hiernaast.

11 & 12 april
Kunstroute
Voor omschrijving, zie hieronder.

21 maart

Walking Dinner

Op 21 maart vindt voor de zesde keer het Walking Dinner 
Statenkwartier plaats. Dit keer met een speciale invulling  
in het kader van het jubileum.

De organisatie is in handen van Jorien Jansen,  
Marjan Engels, Erik Vrolijk, Jose Gomes, Astrid Starrenburg 
en Nicole van Rijsinge.

11 & 12 april

Kunstroute
Met de kunstroute op 11 en 12 april 
wil het organisatieteam bestaande 
uit  Lydia Hogeling, Nicolette Bénard, 
 Natascha Morsink, Joyce Weber, 
 Sandra Didden, Petra Knötschle laten 
zien hoe 100 jaar kunst en cultuur in 
het Statenkwartier eruit ziet.

17 januari

Openingsreceptie
Op 17 januari van 17.30 tot 19.30 uur nodigt het bestuur van 
het wijkoverleg alle bewoners van het Staten kwartier uit 
voor een bijzondere receptie met een verrassing ter gelegen
heid van de start van het jubileumjaar. Een mooie gelegenheid 
om (beter) kennis te maken met uw wijkgenoten. Locatie is de 
overdekte binnentuin van het Gemeentemuseum, die speciaal 
voor deze gelegenheid open wordt gesteld. 
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14 April
Lezing over het Statenkwartier
Op 14 april houdt Maarten Ruijters een lezing over het 
 Statenkwartier in het Museon. Het jubileumboek zal dan ook 
te koop zijn.

27 April
Kinderactiviteiten Koningsdag
Voor omschrijving, zie hierboven.

Mei 
Wielerronde
Voor omschrijving, zie hieronder.

Juni 
Midzomerpicknick
De picknick beleeft alweer zijn derde editie. Deze keer is  
de picknick op zondag 21 juni en extra feestelijk.  Ongeveer 
80 jonge leerlingen van balletschool Joke van der Kraan 

(www.jokevanderkraan.nl), al meer dan 40 jaar een begrip 
in het Statenkwartier, geven tijdens de picknick een dans
voor stelling. Een bijzonder goede reden om uw picknick
mand in te pakken en naar het grasveld van het Frederik 
Hendrikplein te komen! 

Tijden worden later bekend gemaakt.

Juli 
Ramblas
Dit evenement op 4 juli belooft een culinair en  muzikaal 
openluchtfeest te worden. Zowel winkeliers als particu 
lieren kunnen eten en drinken verkopen. Er is vermaak 
voor jong en oud. Kortom: een bijzondere middag  
en avond! 

Het culinaire team bestaande uit Annelies van Ewijk, 
 Monique Molendijk, Pieter Bosma en Nina Ellenkamp 
 nemen de organisatie ter hand i.s.m. het Willem de 
 Zwijgerfestival.

mei

Wielerronde
De jaarlijkse wielerronde van het Statenkwartier zal een speciale jubileumeditie worden. 
Datum en meer details volgen later.

27 april

Kinderactiviteiten 
Koningsdag
Op 27 april zijn er tijdens de vrijmarkt 
weer diverse activiteiten speciaal voor 
de kinderen. Organisatie is in handen 
van het wijkoverleg Statenkwartier 
i.s.m. Winkeliersvereniging De Fred.

 Statenkoer ier 15
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September 
Wijn & Spijsroute
Wederom een culinair evenement. Op 13 september kunt u 
deelnemen aan een culinaire rondreis in restaurants in de wijk. 
De route is speciaal voor dit jubileumjaar gemaakt. Elke gang, 
met bijpassend drankje, nuttigt u in een ander restaurant. 

Organisatie is in handen van het culinaire team i.s.m.  
www.wijnspijs.nl  

Indische huizenroute
Martine Meijer en Ernest van der Hout willen met dit 
 evenement aandacht geven aan het ‘Indische verleden’  
van onze wijk. Hierbij worden zowel huizen als verhalen  
van mensen uit de wijk belicht. 

Datum (in ieder geval najaar) en locatie worden later 
 bekend gemaakt.

9, 10, 11 Oktober 
Muziekroute
Een bijzonder muzikaal weekend op 9, 10 en 11 oktober. De 
organisatie is in handen van ‘muziekteam’ Lydia Hogeling, 
Menno Horning, Mieke Meyk en Peter le Feber. Er is een 
 wandeling langs de huizen van componisten en musici in het 
Statenkwartier. Daarnaast willen zij talentvolle musici die in 
het Statenkwartier wonen, laten spelen en horen in woon
kamers van gastvrije inwoners van het Statenkwartier. Met 
een grote verscheidenheid in muziek; popbands, jazz, klassiek 
etcetera.  Het muziekteam zoekt bewoners die het leuk vinden 
om op te treden of die twee middagen hun woonkamer open
stellen voor artiest en publiek. In totaal 20 woonkamers. 

Meld u aan bij: l.hogeling@hotmail.com

November 
Lezingen Statige Heren
Een herhaling van de lezingen over de naamgevers van  
onze straten.

Datum en locatie worden later bekend gemaakt.

Herdenkingsboom Prins Mauritsplein
Enkele groenliefhebbers uit de wijk, verenigd in de Groen
commissie, hebben het eeuwfeest aangegrepen om de natuur 
in de wijk te verfraaien. In samenwerking met de gemeente en 
in overleg met de omwonenden wordt dit pleintje heringericht. 
En er wordt een herdenkingsboom geplant.

De Groencommissie bestaat uit Cora van der Veere, Marijke 
Horning, Emma Wells, Ester de Vries, Ingrid Rekers en 
Eveline Wawoe.

De datum waarop de boom feestelijk wordt geplant, wordt 
later bekend gemaakt.

December 
Afsluiting jubileumjaar
Ter afsluiting van het jubileumjaar verzorgt het wijkoverleg 
een slotactiviteit in stijl. Meer details volgen.

 16 Statenkoer ier

agenda
gedurende heel 2015
Jubileum Bonbon

Chocolatier Atelier Westerbeek zal ter gelegenheid van het 
jubileum het hele jaar een speciale bonbon verkopen. 
www.bonbonatelier westerbeek.nl

Bomenroute op website
De Groencommissie zal in de loop van het jaar een route 
langs bijzondere bomen in de wijk publiceren op de website. 
Dit gebeurt i.s.m. het Museon.

Looptrainingen door de wijk
Sam Pitzalis, eigenaar van Strandlopers (www.strandlopers.nl), 
organiseert sportieve wandelingen door de wijk. Hij zal tijdens 
deze wandelingen mensen met andere ogen naar de wijk 
laten kijken. Lees ook het interview met hem in deze Staten
koerier. De wandelingen worden nog aangekondigd.

Zie ook artikel pagina 7

Tramritten in  
bijzondere trams

De Tramwegstichting afdeling Scheveningen zal ter gelegen
heid van het eeuwfeest in 2015, samen met het Wijkoverleg, 
tramritten organiseren met oude elektrische trams. Deze 
vertrekken vanaf de Statenlaan naar enerzijds het stads
centrum en anderzijds Scheveningen. De opbrengsten van de 
kaartverkoop zijn voor de restauratie en het onderhoud van 
die oude trams. Data van de ritten, vertrektijden en prijzen 
worden later bekendgemaakt.

Programma festiviteiten in 2015
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CelesteParfums
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

FREDERIKSTRAAT 963  -  [070] 346  14  87 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL 

        
24/7 online

 9  6   3

celeste.adv-mei.indd   1 22-05-14   16:02

Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

■ 24-uurs bereikbaarheid en service (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar via 070-7507000)
■ Noodhulp (met onmiddellijke oplossing zonder wachttijd)
■ Voordeel en comfort (korting op zorg- en dienstverlening en activiteiten)
■ Wasgoedverzorging
■ Speciale Zeker Thuis activiteiten

Voor slechts € 8,50 per maand (voor alleenstaanden) of € 12,- per maand 
(voor echtparen) kunt u met een veilig gevoel thuis blijven wonen.

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

Stel u heeft direct hulp nodig vanuit de thuissituatie, waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Of u heeft na een ziekenhuisopname 
nog wat nazorg nodig. Dan staat Stichting Eykenburg voor u klaar. Met het Zeker Thuis abonnement is er altijd een zorgappartement 
voor u beschikbaar bij Stichting Eykenburg. Met Zeker Thuis verblijft u de eerste 24 uur gratis in dit zorgappartement. Voor eventuele 
verlengdagen ontvangt u als abonnee een korting op het verblijf als u geen indicatie heeft.
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Aan de rand van onze wijk, aan de Scheveningseweg 106, staat een  vervallen villa, in 1910 gebouwd in 
opdracht van P. Kolff, een rijke  tabaksplanter van de Deli Maatschappij in Nederlands-Indië. 

Duinpark in eigen wijk

Nieuw leven voor NEBO-locatie

Tekst Jan Bron Dik   fotografie Maarten Ruijters    .......................................................................................................................................

Kolff gaf zijn villa de naam Iled, een woord speling op de Deli 
Maatschappij. In 1920 werd op dezelfde grote kavel in de duinen 
nog een villa gebouwd; in Engelse stijl, daarom vaak de Engelse 
‘cottage’ genoemd. De oorspronkelijke villa’s op de kavel waren in 
de natuurlijke omgeving ingepast, in samenhang met het achter-
liggende duingebied. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde het 
NEBO-verpleeghuis zich in Villa Iled. 

Door de verbouwingen en uitbreidingen in de decennia daarna  
is de samenhang tussen bebouwing en natuurlijke omgeving 
verloren gegaan.

Het NEBO-verpleeghuis fuseerde in 1972 met het Bronovo 
ziekenhuis. En alhoewel de NEBO-website aardige informatie 
geeft over die fusie, vind je er niets over de ontstaansgeschiedenis 
van de naam NEBO. In 2003 verhuisde het NEBO-verpleeghuis 
van Scheveningen naar een nieuw gebouw aan het Floris Arnt-
zeniusplein in Benoordenhout. Sindsdien worden de opstallen 
op de voormalige NEBO-locatie niet meer gebruikt. Ze zijn in 
verval geraakt en er is al jarenlang sprake van leegstand of tijdelijke 
bewoning door antikraak. 

De NEBO-locatie bevindt zich vlak bij het bebouwde gebied van 
Scheveningen dorp; een mix van grote complexen, villa’s en rijen 

aaneengeschakelde woningen in de zijstraten. Aan de achterzijde 
bevindt zich het Doornikseduin, ook wel Doornduin genoemd. 
Dit duin vormde ooit samen met het Lindoduin een groot duin-
gebied tussen de Scheveningseweg en de zee. Nu is het Lindoduin 
bebouwd maar het Doornduin is nog uniek vanwege het groen, 
de natuur en de hoogteverschillen. Een deel van het Doornduin is 
openbaar toegankelijk, een deel is eigendom van Bronovo-NEBO 
en van een bewoner aan de Van Dorpstraat. Het gebied valt 
 binnen het bestemmingsplan Statenkwartier, vastgesteld in 1992. 

Het gebied Statenkwartier is in 1996 aangewezen als Beschermd 
Stadsgezicht. Op de NEBO-locatie rust de bestemming “Bij-
zondere doeleinden - medische voorzieningen”. 

Omdat na het vertrek van NEBO de bebouwing niet langer een 
functie als verpleeghuis had, wilde de eigenaar het terrein verkopen 
ten behoeve van herontwikkeling. Ook de gemeente Den Haag 
en omwonenden wilden graag herontwikkeling, om tot een betere 
stedenbouwkundige inpassing te komen. De huidige aanbouwen 
doen geen recht aan de locatie en de twee historische villa’s. 

In opdracht van de gemeente werd een haalbaarheidsstudie 
 verricht naar de mogelijkheden voor behoud van de villa’s en het 
toevoegen van nieuwe bebouwing voor zorgfuncties in combinatie 

Villa Iled 1910. Uit: ‘Het Statenkwartier in oude foto’s’ Villa Iled 2014. In vervallen staat.
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met wonen. Daarbij is het herstellen van de landschappelijke ver-
binding met het achterliggende duingebied uitgangspunt geweest. 

Vanaf 2006, toen het eerste bouwplan bekend werd, is er over tal 
van opties overlegd tussen de eigenaar, de gemeente, potentiële 
aannemers en omwonenden. Voor de omwonenden telde vooral 
het toekennen van een Duinpark-bestemming aan het Doornduin, 
waar de gemeente weinig oog voor leek te hebben. In 1993 had 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland echter al bepaald dat het 
duindeel van de NEBO-locatie “gezien de bijzondere waarde niet 
voor bebouwing in aanmerking komt”. GS achtten het gewenst 
“dat, gelet op de in dit duingebied aanwezige natuurwaarden, het 
achterterrein en het aangrenzende Doornpark een bestemming 
krijgen die beter gericht is op het behoud en herstel van de natuur-
wetenschappelijke waarde van het groengebied”. Het is tegen deze 
achtergrond dat meer dan 140 omwonenden in 2006 opdracht 
hebben gegeven aan het Centrum voor Milieuwetenschappen 
(ML) van de Universiteit Leiden voor een onderzoek hiernaar. 

De aanbevelingen van dit rapport werden grotendeels door de 
gemeente overgenomen en vervolgens vastgelegd en uitgewerkt 
in meerdere beleidsplannen en nota’s. Kernpunt: de NEBO-
locatie vormt onderdeel van “de ecologische verbindingszone 
 Scheveningen”. Oftewel: het Doornduin met zijn bijzondere en 
hoge natuurwaarde is een belangrijke landschappelijke schakel 
tussen Scheveningen en de Westduinen. Inmiddels hecht ook  
de gemeente groot belang aan het voortbestaan van dit gebied  
in de huidige vorm. In het bestemmingsplan staan centraal: het 
ver sterken van de woonfunctie; het verbeteren van de kwaliteit 
van de woonomgeving; het verbeteren en versterken van de 
 verzorgende diensten op wijkniveau. Het door de gemeente   
Den Haag gewenste plan bevat een zorg- en gezondheidscentrum 
en woningen (zorg- of vrije sectorwoningen).

Randvoorwaarde voor de herontwikkeling is dat de beide histo-
rische villa’s worden gerestaureerd en nieuwe functies verkrijgen. 
Beide villa’s zijn georiënteerd op de Scheveningseweg. Voorge-
schreven wordt om het Doornduingebied visueel en fysiek te ver-
binden met de groenstrook langs de Scheveningseweg en aldus de 
historische zichtlijn op het duingebied te herstellen. Mogelijk kan 
ook het duin rondom de Engelse ‘cottage’ worden hersteld. Verder 
bestaat de wens om een openbaar wandelpad vanaf de Scheve-
ningseweg naar het Doornduin te realiseren en het duingebied 
voor het publiek toegankelijk te maken. Vanwege de verschillende 
beoogde functies op de locatie komt een deel van de ontsluitingen 
te liggen op het binnengebied dat in principe vrijblijft van auto’s. 
Alleen de Engelse ‘cottage’ krijgt een ontsluiting per auto vanaf de 
Scheveningseweg. Parkeren zoveel mogelijk in een ondergrondse 
garage. Het terrein aan de voorzijde van de Scheveningseweg 
dient, in tegenstelling tot de huidige vorm, weer groen te worden 
ingericht, waardoor deze plek weer kwaliteit krijgt.

En nu, na jaren heen-en-weer gepraat en plannenmakerij, lijkt 
er echt nieuw leven te gloren voor de NEBO-locatie. Op het 
afgelopen wijkoverleg van 11 november jl. werd het nieuwste 
herontwikkelingsplan toegelicht door Martin Fikke, bestuurslid 
van ons wijkoverleg met de portefeuille ruimtelijke ordening. De 
zaal zag het plan helemaal zitten en beloonde het met applaus. Op 
het moment dat er een concreet bouwplan is, zal er een informa-
tieavond worden georganiseerd om het stedenbouwkundige kader, 
de beoogde functies en het bouwplan toe te lichten. Daarna kan 
er volgens de gebruikelijke procedures inspraak plaatsvinden. 
Voor de omwonenden staan twee zaken centraal: de invulling 
van de locatie van de Engelse ‘cottage’ en hoe te voorkomen dat 
nieuwbouw achter Villa Iled ten koste gaat van het Doornduin, 
het mooie duinpark in onze eigen wijk. Desgevraagd verzekerde 
Fikke: “het Doornduin blijft grosso modo gehandhaafd.”

Kaart uit kadaster NEBO-locatie
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Frisia Makelaars 070 - 342 01 01  Nelisse Makelaarsgroep 070 - 350 14 00
Meer informatie? www.derederopscheveningen.nl

De Reder 
verrast opnieuw. 
Elke dag weer!

START VERKOOP BEGIN 2015

16 drie- en vierkamerappartementen, 
1 penthouse en 9 Rederwoningen
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Catsheuvel Festival
Text Karen Coster and Vladimir Ignjatovic   Photography Vladimir Ignjatovic    ............................................................................................

Lectures in English 

Art on Sunday 
 Gemeentemuseum 

The Gemeentemuseum Sunday lecture 
series will feature two talks in English 
this season. “Art on Sunday” appears on 
the schedule for January 25, 2015 and 
on March 29, 2015.

January 25
romantic Fashions of  
the 19th Century
This lecture relates to the exhibit  
“Mr. Darcy Meets Eline Vere”.  
Fashion played an important role in 
determining your place in society in 
the 1800’s.
 
March 29
Marlene Dumas
Dumas is a South African. She moved 
to the Netherlands in 1976 at the 
height of the Apartheid era. She lives 
and works in Amsterdam. Her main 
subject is faces.
 
The lectures are held from 14:00 to 
14:45 in the museum auditorium. 
Cost € 5.00 (excl. museum admission). 
Other lectures in the series are in Dutch 
(Kunst op Zondag) and will concentrate 
on the Mark Rothko exhibit.

PostNL news
PostNL has announced both savings and increases in postage in  
the coming weeks.

During the holiday season you can enjoy a discount on cards and letters sent within The 
Netherlands.”December zegels” are available and can be used from November 18, 2014 
to early January, 2015. A December stamp costs €0.59. If you end up with a surplus the 
stamps remain valid when “topped up” with a “bijplak zegel”.
 
There will be an increase in postal rates in the new year.
The basic rate for standard letters and cards (0 – 20 grams ) within The Netherlands goes 
up to € 0.69.
The basic tariff for international post (0 – 20 grams)  goes up to € 1.15.
 

Further information :  www.postnl.nl/en

Catsheuvel has been the home of the Romanian 
 Embassy for 35 years. Hence the name and venue 
for the first edition of the aptly named Catsheuvel 
 Festival, held on 26 and 27 September 2014 and hosted 
by the Romanian Embassy and the Bel Air hotel. 

Organised around two thematic clusters – Tradition and 
 Spirituality (day one) and Avant-garde and Modernism (day two) 
– the rich programme offered a representative cross section of the 
vibrant and diverse cultural and artistic scene in Romania, with 
concerts, dance shows, exhibitions and multimedia performances. 
Participants included Grigore Leșe, Mihaela Vosganian, Cătălin 
Creţu and Iulia Gorneanu, to name but a few. The  message 
 emanating from the works was that we should dare to dream 
and push back our limits. And the story of the Romanian blouse 
and the beautiful display of traditional costumes was another 
 testimony to the universality of human nature.

With thanks for the warm and friendly welcome, we are already 
looking forward to next year.

“We should dare to dream and 
push back our limits.”

New Year’s splash
The Scheveningen beach is the place to be on the morning of  
January 1, 2015. 

Several thousand brave souls will gather to take part in the traditional “NieuwJaarsDuik” 
sponsored by the well known brand UNOX. You probably know their soups and sausages? 
Participants, wearing warm winter hats featuring the UNOX label, will take a quick dip 
in the chilly North Sea. Then they’ll rush back to enjoy their reward - a steaming cup  
of “erwtensoep“.

Observers are welcome. Come along and start the New Year in Scheveningen.
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Wonen in een mooie 
omgeving, zorg van 
hoge kwaliteit

Zorggroep Oldael beheert twee bijzondere 
woonzorgcentra in Den Haag:  
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) 
en Oldeslo (Duttendel). Beide centra 
liggen in goede wijken, bieden ruime 
appartementen, een eigen keuken en 
begeleiding, zorg en verpleging op maat.

Gunstige tarieven
U kunt bij ons terecht met én zonder 
indicatie. De tarieven voor wonen, zorg  
en service zijn gunstig.

Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen 
op 070 - 530 05 08 (cliëntadviseur) 
of 070 - 530 05 30 (bedrijfsbureau). 
U vindt ook uitgebreide informatie 
op www.oldael.nl. 

Telefoon 070 737 00 88   I  www.vanLennepkliniek.nl   

Op vertoon van deze advertentie

Van Lennep Den Haag  
• Van Lennepweg 5
• Crowne Plaza,  Van Stolkweg 1 
• Frederikstraat 943

Van Lennep Oegstgeest
• Kempenaerstraat 9

Maak direct 

een afspraak!

070 - 737 00 88

vanLennepkliniek.nl  
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65 jaar in hetzelfde huis in het Statenkwartier 

Van spergebied, woningnood tot  
een top buurt

Tekst en fotografie Joyce Weber    ...................................................................................................................................................................

In het kader van de gesprekken over 100 jaar Statenkwartier werd ik nieuwsgierig naar hoe lang onze boven-
buren eigenlijk in dit huis wonen.  Ik vroeg of ik ze mocht interviewen en dat leek hen een leuk idee. Op een 
regenachtige middag belde ik aan en liep ik naar boven. Ik zat aan hun ronde tafel bij het raam, “want dan kun 
je goed schrijven” zei de buurvrouw.

 Statenkoer ier 23

Mijn eerste vraag ging natuurlijk over hoe 
lang ze in het huis woonden. De buur-
vrouw is 85 jaar en de buurman 87. 
Terwijl ik dit zit te schrijven hoor ik ze 
boven lopen, dat vind ik altijd een gerust-
stellend gehoor. Sommige mensen noemen 
deze huizen gehorig. Ik vind het gezellig. 

De vader van de buurvrouw kocht het 
huis in april 1948 en in 1949 gingen zij met 
het gezin beneden wonen. De buurvrouw is 
nooit meer verhuisd. Zij woont 67 jaar in 
dit huis. Eerst beneden en later boven. 

Spergebied
Het huis was gesplitst want er was, zo vlak 
na de oorlog, woningnood begint de buur-
vrouw, maar onderbreekt de buurman, je 
moet eigenlijk beginnen met je verhaal in 
de oorlog. Toen het hier spergebied was, 
verboden terrein.

Het huis werd zwaar beschadigd door een 
V2-inslag. Alle huizen op het kruispunt 
van de Antonie Duijckstraat en de Willem 
de Zwijgerlaan zijn toen weggevaagd. De 
flats die er nu staan zijn van na de  oorlog. 
We konden van ons huis zo naar het 
post kantoor lopen. Mijn vader heeft door 
een relatie die hij had bij Bruynzeel 37 
deuren gekocht voor het huis. Deze zitten 
er nog steeds in. Dat klopt dacht ik en ik 
ga er nu ineens met heel andere ogen naar 
kijken, want ineens hebben onze deuren 
een verhaal. 

Woningnood
De buurman vertelt verder; de woning-
nood was heel erg. Wij woonden op de 
tweede etage met ons gezin. Op de eerste 
etage woonde in de achterkamer ook een 
gezin en in de voorkamer woonde de me-
vrouw van wie mijn vader het huis gekocht 
had. En op de begane grond woonden 
mijn ouders. We zijn getrouwd toen we 
hoorden dat we hier boven konden wonen. 
Als we trouwden hadden we recht op twee 
kamers en een keuken.  Op een gegeven 
moment kwam de eerste etage leeg toen 
hebben we die erbij gekregen, dat was fijn 
want inmiddels hadden we drie kinderen. 
We zijn altijd boven blijven wonen, daar 
hebben we geen spijt van gehad. Mijn man 
is niet zo’n tuinier.

Een leuke herinnering was het kerken in 
het gemeentemuseum na de oorlog, daar 
waren de stoelen heel goed. De kerk was 
verwoest want die stond in de tankgracht. 
Later schonk Zwitserland een kerk aan 
 Nederland, de Maranathakerk die staat  
in Duinoord. 

Veel meer kinderen
Op mijn vraag wat mijn buren als be-
langrijke veranderingen zien in de wijk 
 zeggen ze unaniem, dat er zoveel kinderen 
in de wijk wonen en hoe leuk dat is. Toen 
wij hier  kwamen wonen waren er alleen 
oude  mensen. Iedereen ging wel bij elkaar 
op bezoek, dat heb je nu niet meer. De 
buurtbewoners zijn meer op zichzelf. Wij 
hebben geen jonge kinderen meer en ook 
geen hond en dan heb je minder contacten 
met anderen.

Wel jammer dat de buurt niet meer zo 
oranjegezind is. Ik zou wel meer vlaggen 
in de wijk willen zien. Daar worden we 
allemaal vrolijk van. 

De buurvrouw zegt, ik vind de Fred nog 
steeds erg gezellig. Ga graag op zaterdag 
even de laan op. Wel jammer dat de oude 
winkeltjes verdwijnen en dat er zoveel 
supermarkten komen.

De buurt in een woord: gewoon TOP 
 zeggen ze unaniem.

“Ik vind de Fred nog steeds 
erg gezellig. Ga graag op 
zaterdag even de laan op. 
Wel jammer dat de oude 
winkeltjes verdwijnen en 
dat er zoveel supermarkten 
komen.”

De bovenburen van Joyce Weber
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AANNEMERSBEDRIJF

Ten Hovestraat 75
2582 RK Den Haag

T: 06 511 246 49
www.a1maatwerk.nl

a1maatwerk@planet.nl

Kozijnen
Badkamers
Schilderen

Voegen
Timmerwerk

Elektra

Loodgieterswerk
Tegelen

Plafonds en muren

Ten Hovestraat 75

Tochtstrips, vind u ze ook zo lelijk!

Ziet u tochtstrips op deze foto?

En toch zitten ze er!

Snel geplaatst en onzichtbaar 

weggewerkt!

Liever meer stookkosten dan die 

lelijke tochtstrips? Dat hoeft niet meer 

omdat wij van A1 Maatwerk in mooie 

oplossingen met u meedenken. 

Dit is maar een voorbeeld wat 

wij voor u en uw huis kunnen 

betekenen. Bel gerust op, voor 

meer informatie

Dans

Familie

Muziek

Kerst aan 
het Spuiplein

Lucent Danstheater 

Dr Anton Philipszaal 

Nieuwe Kerk

 
070 88 00 333 
www.philipszaal.nl

@TheaterDenHaag
aanhetspuiplein

kerst

Bestel nu uw kaarten!
Ballet
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nAllereerst moest ik er heel erg om lachen. 

Heerlijk zo’n vraag meteen als je de krant 
openslaat, dan is mijn ochtend meteen goed. 
Zal wel met een zekere beroepsdeformatie 
te maken hebben. Jeroen heeft een visie op 
de economie die kort samengevat op het 
volgende neerkomt (en nu doe ik hem erg 
tekort, dus lees het artikel lieve mensen). 

Bronnen en putten
Er werken miljoenen mensen die de eco-
nomische stromen gaande houden. Er zijn 
mensen waar meer vandaan stroomt dan 
naar hen toestroomt, die noemt hij bron-
nen. En er zijn mensen naar wie meer toe-
stroomt dan er van hen vandaan stroomt, 
die noemt hij putten. Bronnen willen 
delen en putten willen ruilen. De bronnen 
representeren de nieuwe economie en de 
putten de oude economie. De bronnen 
scheppen voorwaarden en de putten,  
ja u raad het al, putten uit.

ik ben een bron 
Haaa dacht ik, ik ben een bron. Dat is 
zeker, ik ben altijd moe en geef veel meer 
dan ik ontvang. Dit is een grapje natuur-
lijk, voor de cynische lezer. Ik ben een 
bron, omdat ik deelneem aan de nieuwe 

economie, ik deel en faciliteer. Ik werk met 
jonge bedrijven die bronnen zijn, die delen 
in hun kernwaarde hebben en dat ook 
doen. Worstelend en al. Ik voel me daar in 
elk geval hoopvol over.

Hoe zit het nu eigenlijk in mijn buurt 
dacht ik toen? Zo ging ik deze week rond 
om wat foto’s te maken van bronnen en 
putten, in mijn ogen dan.

Bronnen en putten door de ogen 
van een buurtbewoner
Ik fotografeerde de nieuwe winkel voor 
baby’s en jonge kinderen One First Step, 
dat is voor mij een bron. De winkel leeft en 
geeft de buurt een gezicht. Ik foto grafeerde 
het briefje op de ruit bij De Vulpen en 
dacht dat is een opgedroogde bron. Want 
ohhh wat heb ik jarenlang genoten van 
deze geweldige winkel en de bijzondere 
eigenaren die altijd met een woordje of een 
grapje aandacht gaven aan hun klanten. Ik 
fotografeerde Albert Heijn en Paagman en 
dacht, zij zijn voor mij de put. Gericht op 
ruilen. En ja Paagman geeft de buurt smoel, 
maar dat deed De Vulpen ook. Maar om 
nu op 500 meter van de eerste Albert Heijn 
een nieuwe te plaatsen. Dat is een put. 

Denken als een bron
Een brongedachte zou kunnen zijn een 
gemeenschapsruimte waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en kunnen 
lezen. Een kleine buurtbioscoop, wat laag-
drempelige vergaderruimtes voor ZZPers 
en een maaltijdenservice voor bejaarden, 
exploitatie samen delen met de andere 
winkeliers. Een idee samen uitwerken met 
de buurt. En dan mag er van mij ook best 
een Albert Heijn-to-go komen. En Paag-
man, heerlijke winkel maar net als met een 
goed huwelijk, niet ten koste van alles.

Zo ziet u hoe zo’n maandagartikel een 
mens aan het denken kan zetten. Dat staat 
overigens ook boven aan de pagina van de 
NRCnext. Denken. Wat denkt u, bent u 
een bron of een put? 

Een brongedachte 
zou  kunnen zijn een 
gemeenschaps ruimte waar 
buurtbewoners elkaar 
 kunnen ontmoeten en 
 kunnen lezen.

Een bron of een put?
Onlangs las ik een aansprekend artikel in de NRC next (editie 7  oktober) van wiskundige Jeroen van Beele met 
als titel: Ben je een bron of een put? 

Tekst en fotografie Joyce Weber    ...................................................................................................................................................................
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Service nummers
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
www.denhaag.nl/contact
Tel: 14070

Wijkagenten
sylvia.westmaas@haaglanden.politie.nl
henry.stegehuis@haaglanden.politie.nl

Welzijn Scheveningen
Algemeen Maatschappelijk Werk  
en ouderenadviseurs
Tel: 070 - 416 20 20
Website: www.welzijnscheveningen.nl

Dienstenwinkel
Tel: 070 - 360 14 65

Algemene burenhulp (gratis) 
Tel: 070 - 262 99 99

Wijk- en Dienstencentrum Couvéehuis 
Prins Mauritslaan 49
Tel: 070 – 3500694
www.welzijnscheveningen/statenkwartier/ 
couveehuis.nl

Wijkbus Groot Scheveningen
Tel: 070 – 3385495 / 070 – 3385496

Spoedeisende huisartsenhulp SMASH
Maandag t/m donderdag 17.00 uur - 08.00 uur
Weekeinde: vrijdag 17.00 uur tot maandag 
08.00 uur. Tel: 070 - 3469669

Dienstdoende apotheken
Tel: 070 - 3451000

Tandartsendienst
Spoedgevallen nacht – weekend
Tel: 070 – 3110305

Dierenartsen weekenddienst
Spoedgevallen nacht – weekend
Tel: 070 – 3110307

Tekst Karel Wagemans   fotografie Jacintha van Beveren    ......................................................

 Inkrimping van assortiment, 
bedrijfs ruimte en personeels-
bestand: het mocht ondanks alle 
inzet tot herstel niet baten. Een 
kelderende omzet, veroorzaakt door 
de aan houdende recessie en een 
 veranderend koopgedrag, in com-
binatie met stijgende lasten leidde 
eind oktober tot het faillissement 
van kantoorboekhandel De Vulpen. 

Daarmee komt een eind aan ruim een  halve 
eeuw bijzondere winkel geschiedenis op de 
Frederik Hendriklaan. 

Die  geschiedenis begon in 1964, het jaar 
dat Wil van Huijgevoort eigenaar werd van 
de kantoor boekhandel op nr. 179, waar hij 
toen al 7 jaar werkte. Naar het indertijd 
veel gekochte schrijfgerei noemde hij 
zijn zaak De Vulpen. Zijn vrouw begon 
later de gelijknamige cardshop op nr. 
181. (Die zaak had van meet af aan een 
zelfstandige status en valt daarom niet 
onder het faillisse ment.) In 1997 droeg 
Van Huijgevoort de bedrijfsvoering van de 
kantoorboekhandel over aan zijn dochter 
en haar man. Onder Els van Huijgevoort 
en Lex van Sluis werd de winkel verrijkt 
met een speelgoed- en feestartikelen-
afdeling. Daarnaast bleven er als vanouds 
kantoorartikelen, boeken, tijdschriften en 

hobbymaterialen verkrijgbaar. Kortom, bij 
De Vulpen vond iedereen altijd wel iets 
van zijn of haar gading. Zelfs koningin 
Beatrix wist in 2008 haar weg naar de 
knusse en soms lichtelijk chaotische zaak 
te vinden om er een aantal kerstcadeautjes 
te kopen. 

Als ondernemers straalden Els en Lex – 
evenals hun medewerkers – steeds een 
groot enthousiasme en klantgerichtheid 
uit, ongeacht of de klant in kwestie er nu 
veel of weinig kwam besteden. Sociale in-
teractie op basis van werkelijke betrokken-
heid was hun fort. Althans zo is dat door 
velen gevoeld. De sluiting van juist déze 
winkel op de Frederik Hendrik laan en 
daarmee ook het vertrek van Els en Lex (en 
natuurlijk dat van Loes en Evelien) wordt 
in brede kring, zowel binnen als buiten de 
buurt, als een gevoelig verlies ervaren.

Het Wijkoverleg Statenkwartier draait 
op vrijwilligers, die via commissies, 
werkgroepen, het eigen bestuur of 
anderszins, veel tijd steken in het 
behoud van het historische karakter 
en de leefbaarheid van onze wijk. 

Het voor de activiteiten benodigde 
geld komt deels van de gemeente. 
Voor het overige is het wijkbestuur 
afhankelijk van donateurs. Als wijkbe-
woner waardeert u de voorzieningen 
in het Statenkwartier, het leefklimaat 
en de plezierige woon- en werksfeer. 
Het karakter van onze wijk is uniek. 
Daarom is het meer dan de moeite 
waard om dat zo te houden. Wilt u 
ook speelruimte voor uw kinderen, 
een prettige woonomgeving en up-to-
date informatie over de wijk en haar 
activiteiten via nieuwsbrief en web-
site? Steun de Stichting Vrienden van   
Het Statenkwartier in Den Haag en 
maak een donatie over naar gironum-
mer NL85 INGB0000175903. Dat 
is het gironummer van de stichting. 
Met uw steun kunnen wij ons blijven 
inzetten voor uw belangen.

Als u nu of in 2015, 25 euro of meer 
over maakt en uw naam en adresgege-
vens doorgeeft, krijgt u het eeuwfeest-
boek bezorgd, als dit in 2015 uitkomt! 

Stichting  
Vrienden van het 
Statenkwartier

Kantoorboekhandel  
De Vulpen ter ziele



Blauwdruk voor 

een nog beter leven

het Nationale Toneel

Van Ilja Leonard Pfeijffer

Vanaf di 2 december

As you like it

het Nationale Toneel

Van William Shakespeare

Vanaf di 16 december
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DECEMBER VIER JE IN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG!
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Stunning three and four room apartments are available 
for rental in the opulent Cats’Heuvel building, located in 
the majestic Statenkwartier, one of the safest and most 
sought-after areas of the royal city of The Hague. The 
apartments - all with tasteful parquet and curtains, and 
available either furnished or unfurnished - are surrounded 
by beautiful parks, museums, galleries and some of the 

finest shops in the city. The architectural finish is of the 
highest standard. Living in Cats’Heuvel means living in 
luxury and with service close at hand. You are welcomed 
into the Residence of Cats’Heuvel with the red carpet 
treatment, marble flooring and leaded glass windows. The 
Service Manager is at your disposal five days a week that 
gives the feeling of extra security and service when needed.

Luxurious apartments for rent 

L i v i n g  w i t h  e v e r y  a m e n i t y  &  s e r v i c e  c Lo s e  a t  h a n d
i n  t h e  s t a t e n k wa r t i e r  o f  t h e  h a g u e

www.catsheuveLapartments.nL 

c o m e  a n d  a d m i r e  c a t s ’ h e u v e L
i n  p e r s o n ,  o r  c o n t a c t  t h e  p r o p e r t y

b r o k e r s  f o r  i n f o r m a t i o n

Beeuwkes Makelaardij & Consultancy
T 070 314 30 00
www.beeuwkes.nl

claire@beeuwkes.nl

Nelisse Residential Desk
T 070 350 14 00
www.nelisse.nl

vrolijk@nelisse.nl

i n  t h e  s t u n n i n g  c a t s ’ h e u v e L  b u i L d i n g


