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Alweer een nieuwe Statenkoerier 
 
Ik kom nog even terug op de Nucleair Security Summit. Wat mij betreft is op een 
paar kleinigheden na alles zeer goed verlopen. Twee hoogtepunten: de NSS-borrel 
in cafe De Sien en de rondleiding voor de wijkbewoners door het World Forum na 
afloop van de topconferentie. De borrel werd niet alleen door mij maar ook door 
een aantal wijkbewoners zeer gewaardeerd. Zo erg zelfs dat een aantal van hen heeft 
besloten de laatste dinsdag van de maand een borrel in De Sien te organiseren. 
29 april en 27 mei waren de eerste twee borrels. Op 24 juni bent u ook weer  welkom. 
Mocht dit initiatief verder doorgaan dan zal dit op de website van het wijkoverleg 
 gepubliceerd worden.

Genoeg terug gekeken, wat brengt de –  nabije  – toekomst onze wijk? Allereerst 
zullen er weer de nodige opbrekingen zijn in verband met het vernieuwen van de 
riolering. Dat is vervelend, maar veel vervelender zijn wegverzakkingen omdat de 
riolering  ernstig lekt. Ook zal, als alles goed gaat, binnen afzienbare tijd de Willem 
de  Zwijger laan worden heringericht. De kruising met de Frederik Hendriklaan wordt 
een rotonde. Volgens veel verkeersdeskundigen de beste oplossing voor deze kruising,  
het zal mij benieuwen. 

Van een geheel andere orde, maar minstens zo belangrijk, zijn de initiatieven van de 
stichting Buurt Energie Statenkwartier (BES). Details van hun initiatieven staan ook 
op de website van het Statenkwartier. Voor wie het nog niet weet het adres van de site 
is: www.statenkwartier.net.

Over de midzomeravondpicknick leest u meer op pagina 17 en 19 van dit blad. 
Tot zover mijn bijdrage, veel leesplezier.

Colofon In dit nummer
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Koen Baart
Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier

Wijkborrel, 24 juni, 
v.a. 17.30 uur De Sien

uitnodiging



 4 Statenkoer ier

 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

Eindredacteur van de Statenkoerier is 
Jacintha van Beveren: “Mijn werk voor 
de Statenkoerier is heel zichtbaar: Foto’s 
 maken en eindredactie van het blad; 
inhoud en vormgeving. De redactie bestaat 
uit Abe van der Werff, Jan Spoelstra, Karen 
Coster, Jan Bron Dik, Vladimir Ignjatovic, 
Vincent ’t Sas en Joyce Weber. Wij ver-
zinnen gezamenlijk de onderwerpen en de 
redacteuren leveren op tijd hun stukken. 
Wat meer kun je je wensen als eindredac-
teur? Marion Petit staat ons vanuit het 
bestuur altijd bij. Ze springt in waar nodig 
en organiseert wat mogelijk is. De Staten-
koerier is de schriftelijke vorm om te laten 
zien wat er in de wijk allemaal gebeurt en 
leeft. We proberen daarbij alle geledingen 
in de wijk aan bod te laten komen, impats, 
expats, jong en oud. Iedereen moet iets in 
het blad terug kunnen vinden. Daarnaast 
vindt u in het blad ook officiële informatie 
van het Couveehuis en de politie.”

Heeft u ideeën en suggesties voor onder-
werpen, of verbeteringen van het blad, laat 
het horen. Wij staan er altijd open voor: 
statenkoerier@statenkwartier.net.

Daarnaast was er de website, die we graag 
een  ‘upgrade’ wilden geven. Daar hebben 
we goed over nagedacht met een groepje 
bewoners die professioneel ook bezig zijn 
met communicatie. Eind 2012 drukte van 
Aartsen als eerste op de nieuwe site. 

Eindredacteur van de website is Sigrid 
van Iersel: “De website Statenkwartier.net 
is het online platform voor én door de 
wijk.  Een ploeg van 16 wijkredacteuren 
schrijft interviews, columns, berichten, 

achtergrondartikelen en nog veel meer. Als 
eindredacteur zorg ik voor de coördinatie, 
begeleiding van onze redacteuren en het 
leveren van ideeën. Een Britse wijkgenote 
zorgt voor vertalingen in het Engels. Met 
de website zijn we een platform voor al-
lerlei activiteiten in de wijk, zoals Buurt-
energie Statenkwartier, het Walking Din-
ner, de wijnproefclub en Kunstenaars in 
het Statenkwartier. We kunnen bovendien 
meer bekendheid geven aan bewoners-
initiatieven als de gezamenlijke aanschaf 
van zonnepanelen en de bestrijding van 
meeuwenoverlast. Ook onze wijkagenten 
maken regelmatig gebruik van de website, 
bijvoorbeeld met artikelen over de aanpak 
van foutparkeerders.

Naast de website beheer ik eveneens de 
sociale media, namelijk de Facebookpagina 

Statenkwartier en Twitter (@Statenkwart-
DH). We zien dat met name via Facebook 
veel mensen ons actief volgen en reacties 
geven. De nucleaire conferentie NSS 
vormde daarbij het hoogtepunt met meer 
dan 10.000 bezoekers in één week.
Prachtig vind ik het dat er al diverse 
initiatieven zijn voortgekomen uit het 
online platform, zoals de wijkpicknick 
en Marktplaats Statenkwartier (groep op 
Facebook ). Bij de viering van 100 jaar 
Statenkwartier gaan we natuurlijk ook een 
grote rol spelen.”

Verder is er het nieuwe wijkbord door en 
voor bewoners aan de Statenlaan/hoek Fred; 
wil u daar informatie kwijt: 
info@statenkwartier.net

Communicatie is teamwork

Van boven naar beneden: Sigrid van Iersel, Marion Petit en Jacintha van Beveren

Wijkinitiatieven staan of vallen bij een goede communicatie. Marion Petit is vanuit het bestuur belast met 
 communicatie: “Toen ik in maart 2012 aantrad als bestuurslid trof ik een enthousiast bestuur aan, dat open 
stond voor communicatie en me ook steunde om de, wegens bezuinigingen, verdwenen Statenkoerier weer 
nieuw leven in te blazen. Samen met de oude redactie van de Statenkoerier werd een plan gemaakt om een 
startsubsidie aan te vragen en om met adverteerders het blad weer uit te brengen. Eind 2012 verscheen een 
proefnummer, een mooi magazine, dat positief werd ontvangen. Besloten werd om 4 nummers per jaar uit te 
brengen. Dat is gelukt.”

De organisatie van 100 jaar Statenkwartier is op zoek naar jongeren die een leuke activiteit willen organiseren voor kinderen en 
jongeren in het Statenkwartier in 2015 ! Bijvoorbeeld tijdens de nationale straatspeeldag of een leuke sportieve activiteit voor 
jongeren. Heb je een leuk idee en wil je dat mee helpen uitvoeren? Neem dan contact op met wijkoverleg@statenkwartier.net

oproep voor jongeren
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Fotografie Annelies van Ewijk    ..................................................................................................................................................................



 6 Statenkoer ier

K i j k  voor  an twoord  op  deze  v r agen  en  méér  op

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 
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Wat is de BES?
Vereniging BES wil, samen met de wijkbewoners, het Staten-
kwartier voorbereiden op het jaar 2040. De gemeente Den Haag 
is dan CO2 neutraal. BES startte in november 2011 als initiatief 
van vrijwilligers die kennis of ervaring hadden van duurzame 
energie opwekking en het isoleren van hun woningen. BES 
 stimuleert en faciliteert duurzaamheidinitiatieven voor wijk-
bewoners met als motto: Pan(d)klare oplossingen voor comfor-
tabel en duurzaam wonen. 

“Zon op andermans daken”
In onze wijk hebben sommige bewoners al zonnepanelen op 
hun dak, anderen overwegen dat. Maar er zijn er ook die dat wel 
 willen, maar niet kunnen. Niet iedereen heeft een geschikt dak 
om panelen op te leggen. Bijvoorbeeld als je dak last heeft van 
schaduw of op het noorden is gericht. Of, je hebt toestemming 
nodig van je VVE en dat lukt niet of je ziet op tegen het gedoe. 
In al die gevallen is het nu toch mogelijk om zonnepanelen te 
kopen en te profiteren van voordelige en duurzame energie. Als 
u een paar duizend euro te besteden hebt, is een investering in 
zonne panelen gunstiger dan het op een spaarrekening te laten 
slapen. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook om 
een bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening. Op de 
afgelopen bewonersbijeenkomst bleek bij korte inventarisatie al 
belangstelling voor de aankoop van 50-60 panelen. 

BES zocht al eerder contact met de Statenkwartierschool en 
 Museon om zonnepanelen op de daken van die gebouwen te 
 kunnen leggen, waarvan het gebruiksvoordeel voor de wijk  be-

woners is. Het bestuur van de Lucasstichting van de Staten kwartier-
school, de directeur en de gemeente Den Haag zijn allen enthousiast 
en akkoord. Ook Museon, dat op haar dak al zonne panelen voor 
eigen gebruik heeft, is positief en heeft nog ruimte op haar dak.  
En sinds afgelopen mei heeft ook de Duinoordschool interesse.

Al deze daken worden dan gratis beschikbaar gesteld voor energie-
opwekking door zonnepanelen. Momenteel wordt de dakconstruc-
tie van de Statenkwartierschool nader onderzocht, vanwege de 
latere dakopbouw, voor het geschikt maken van de plaatsing van 
ruim 100 zonnepanelen. Enige tegenprestatie voor Museon is een 
vriendlidmaatschap, voor de Statenkwartierschool de kans om er 
voor haar scholieren tevens een didactisch project van te maken. 
Dit voorjaar startte wethouder Van Engelshoven daar al de primeur 
voor Den Haag van duurzame lichtarmaturen. 

Doe ook mee met duurzame energie 
in onze wijk!

Beste medebewoners van het Statenkwartier!

• Wilt u nog comfortabeler wonen? 
• Wilt u besparen op uw energiekosten? 
• Wilt u tegelijkertijd meedoen met duurzamer gebruik van onze energie?

Aldus organiseerde Buurtenergie Statenkwartier (BES) donderdag 8 mei jl. 
een bewoners bijeenkomst. BES informeerde de belangstellenden onder 
andere over het gebruik van zonnepanelen, ook als het eigen dak er niet 
voor geschikt is. Dat plan heet “Zon op andermans daken”.

in
fo

 b
e
s

let op!
Voor deelname kan iedereen in onze wijk zich nog 
aanmelden, vóór 1 augustus a.s. bij BES-secretaris Robert 
Sandbergen, buurtenergiestatenkwartier@gmail.com
Een paneel zal ongeveer € 400,- gaan kosten en brengt  
+/- 225 kWh op. De terugverdientijd is 8-10 jaar. 
Wilt u nadere informatie? Kijk op www.buurtenergie
statenkwartier.nl of bel: 06 – 33925836. 

Tekst en fotografie Jan Bron Dik    .......................................................................................
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AANNEMERSBEDRIJF

Ten Hovestraat 75
2582 RK Den Haag

T: 06 511 246 49
www.a1maatwerk.nl

Kozijnen
Badkamers
Schilderen

Voegen
Timmerwerk

Elektra

Loodgieterswerk
Tegelen

Plafonds en muren

Ten Hovestraat 75

Tip: 6% btw i.p.v. 21% btw! 

 De overheid heeft de bovenstaande 

regeling verlengd tot 1 januari 2015. 

Van de overheid mogen wij dit jaar 

 op alle arbeid 6% btw rekenen i.p.v. 

21% btw. Verbouwen met wel tot 15% 

btw korting. Let op de materialen zijn 

natuurlijk wel belast met 21% btw.

Tip: Nieuw
 Belastingvrij schenken tot € 100.000 

voor de verbouwing van een huis 

 tot 1 januari 2015.

Tip: Subsidie voor het isoleren van uw huis. 

Er zit nog altijd voldoende ruimte in 

 de gemeentelijke pot voor het 

isoleren van uw kruipruimte en dak. 

De gemeente betaalt soms wel 

 tot 65% mee! Wij zijn in 1 dag klaar 

 en zonder enige overlast of rommel.

Loodgietersbedrijf van der Vet B.V. 

Al ruim 75–jaar een vertrouwd bedrijf in het 

Statenkwartier & omgeving. 

Voor uw onderhoud, reparatie of vernieuwen 
van: 

 Gas-, Water- en Afvoerleidingen 
 Badkamer, Keuken en Toilet 
 Dak-, Lood- en Zinkwerk 
 Centrale Verwarming 

 
Wij maken altijd vooraf een vrijblijvende offerte. 
 
Contact: 
B.W.J van der Vet 
06 289 23 488 / lgbvandervet@gmail.com 
 
Landelijk erkend installatiebedrijf. 
Aangesloten bij Uneto-VNI. 
Kamer van koophandel:  57587981 
 

FOTOGRAFIE
Fotografie met natuurlijk daglicht van newborns, kinderen en 
families. Bij de klant thuis of op een (buiten)locatie naar keuze.  
Kijk voor meer informatie op www.evelynephotography.com

TE HUUR WOONBOOT AAN DE KAAG
Grote tuin aan het water met terras. 2 slaapkamers. Open 
keuken en zitkamer met haard. Nog plek in mei, juni, juli en 
aug. Huurprijs 875,- huur sloep mogelijk. Tel 06 50 68 68 51

PARKEERPlAATST TE HUUR AAN DE KRANENBURGWEG
Er is nog 1 inpandige parkeerplaats ter beschikking voor 
3100,00 per maand inclusief BTW. Interess? Bel ons gerust 
op telefoonnummer 070 - 361 56 00

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

Verkoper

Ik ben overgestapt op zwart - wit - grijs - rood 
en de stoelen zijn blauw.

Pasten dus niet meer in de kleurstelling.

Koper

De blauwe stoelen zijn heel origineel. Passen 
goed in mijn net nieuw ingerichte studeer-
kamer. Ze fleuren de kamer helemaal op en ze 
staan dus prachtig. 

Ik ben er zeer content mee. Ruilen, verkopen en weggeven in de buurt vanaf  
Marktplaats Statenkwartier Zoek op Facebook op Marktplaats Statenkwartier

Marktplaats Statenkwartier
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Lize Dik, 8 jaar Nynke Dik, 8 jaar

Nieuw!

Oud!

Nynke heeft de nieuwe energiezuinige tl-balken van 
de Statenkwartierbasisschool getekend.

Nynke en Lize Dik over hun  basisschool en  
de energie besparende plannen

“De stroom is uitgevallen, maar dankzij de zon en 
de zonne panelen komt er weer nieuwe stroom. In de 
bovenste lokalen brandt alweer licht. Onder is het 
nog donker, maar daar komt het licht ook weer.”

Lize vertelt erbij: 

Lize heeft zowel de oude als de nieuwe tl-balken getekend. En de school met het dak belegd 
met zonnepanelen.
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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.
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Samen met haar projectgroep bestaande uit Monique Molendijk, Pieter Bosma en Nina 
 Ellenkamp is ze aan het verzinnen en organi seren: aanhaken bij al bestaande evenementen, 
zoals het walking dinner in maart. Nieuwe initiatieven zoals een open lucht evenement met 
muziek (werknaam ramblas) in juni, waar bedrijven uit de wijk hun spijzen en dranken 
presenteren. Er is al een initiatief van een aantal winkeliers en restaurants die zich hebben 
verenigd in Quartier Culinair Statenkwartier. Een goeie ‘partner in crime’ dus. 

En dan de wijn/spijswandeling in het najaar, waarbij verschillende restaurants kunnen 
deelnemen met een hapje en een drankje. 

Tekst en fotografie Jacintha van Beveren    ...................................................................................................................................................
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V.l.n.r: Monique Molendijk, Pieter Bosma,  
Nina Ellenkamp, Annelies van Ewijk

Lydia Hogeling

Festiviteiten in 2015:  
100 jaar Statenkwartier

Met de kunstroute op 11 en 12 april 
2015 wil ze met haar team bestaande uit 
 Nicolette Bénard, Natascha Morsink, Joyce 
Weber, Sandra Didden, Petra Knötschle 
laten zien hoe 100 jaar kunst en cultuur in 
het Statenkwartier eruit ziet. 

Met het “Muziekteam” bestaande uit 
Menno Horning, Mieke Meyk en Peter le 
Feber is ze bezig een wandeling langs de 
huizen van componisten en musici in het 
Statenkwartier te organiseren. In de huizen 
wordt muziek life door musici, dan wel via 
een luidspreker ten gehore gebracht. Ook 
wordt er nagedacht aan een openingscon-
cert, een aantal musici die in het Staten-

kwartier wonen hebben nu al toegezegd 
mee te willen doen. 

Het muziekevenement vindt plaats van  
9-11 oktober 2015. De kunst- en de 
muziekroute zullen in het teken staan van 
100 jaar Statenkwartier, daarbij denkt het 
team erover om de huizen te laten spreken 
en zowel de architectuur, als de (voormalige) 
be woners te verbeelden. De finesses worden 
nog uitgewerkt.

Het culinaire spoor: verbinden 
met een hapje en een drankje

Het kunst- en cultuurspoor:  
met elkaar iets moois  neerzetten
Trekker van het kunst- en cultuurspoor is Lydia Hogeling. Zij vindt het 
belangrijk dat mensen in de wijk iets met elkaar neer zetten: “Ik ben wel 
een verbinder. Hoe zo’n kunstroute ook gaat. Het is heel veel werk, maar 
wat het dan oplevert, zowel voor de wijk, als voor de kunstenaars. Het 
geeft heel veel energie, het gebeurt, het is er.”

Het eerste dat bij mij op kwam toen ik hoorde over het thema culinair 
was ‘vergeten groenten’, zoals pastinaak, schorseneren en meirapen. Ik 
spreek met Annelies van Ewijk, de trekker van het culinaire spoor, zelf 
 geïnteresseerd in wijnen en in het bereiden en nuttigen van eten. Ze wil 
verbindingen leggen en sociale cohesie in de wijk bevorderen. Samen eten 
en drinken past daar natuurlijk heel goed bij. 

“Hoe beter je elkaar kent, 
hoe meer begrip er kan 
ontstaan en hoe prettiger de 
wijk wordt. Een hapje en 
een drankje als verbinders.”

lydia houdt zich aanbevolen  
voor verhalen en ook beeld van  
de huizen waar componisten,  
dan wel  musici, architecten of  
kunstenaars woonden of wonen. 
info@statenkwartier.net

oproep muziekbeelden 
en verhalen 

oproep expats

Denkt u ook niet …. was het maar vast 2015?  
Hoewel … er moet nog veel gebeuren.

“Het geeft heel veel  energie, 
het gebeurt, het is er.”

Doel is ook om expats meer te 
betrekken, dus als iemand van de 
expats mee wil doen en denken, 
meldt u aan. info@statenkwartier.net
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Enige tijd later werd een Duitse officier ingekwartierd bij de Van 
Vliets. Paul herinnert zich hoe de man hem af en toe over zijn 
krullen - die hij nog heeft - aaide. Zijn artistieke vader, een groot 
oranjeklant, en de officier hielden het met elkaar uit doordat de 
officier zich zeer correct gedroeg. Van Vliet: “Ja zo palmden ze het 
Nederlandse volk in”.

De winter van 1942 duurde zo lang en was zo streng dat hij zich 
herinnert hoe hij en zijn buurtgenootjes voor de deur een ijsbaan 
maakten en over de Van Hoornbeekstraat schaatsten. Doorgaans 
gingen Paul en zijn vrienden schaatsen op de water partij in de 
Scheveningse Bosjes, waar hij alleen maar goed herinneringen aan 
had op één na: zijn slee werd er afgepakt door een jongen van de 
Hitlerjugend.

De winter van 1942 duurde zo  
lang en was zo streng dat hij zich 
herinnert hoe hij en zijn buurt-
genootjes voor de deur een ijsbaan 
maakten en over de Van Hoorn-
beekstraat schaatsten. 
Bang herinnert hij zich ook te zijn geweest van de Scheveningse 
vissersjongens die op zondagen door het Statenkwartier wandel-
den. Ze hadden witte, gesteven kragen, plat tegen de borst 
ge drukt (Van Vliet buigt zich naar me toe en drukt mijn over-
hemdkraag tegen mijn borst). “We noemden ze Joejen. Dat waren 
jongens die hadden de hele week gevaren. Als wij niet op tijd uit 
de weg gingen kregen we een schop. We waren dan ook erg bang.” 

In 1943 werd de familie Van Vliet gedwongen te verhuizen: hun 
huis werd afgebroken om plaats te maken voor ‘een Duits kanon’. 

De hele even kant van de Van Hoornbeekstraat is toen  afgebroken. 
Na de oorlog verrezen er nu al weer klassiek uitziende flats en 

geruime tijd later de Deutsche Internationale Schule Den Haag 
(DISDH).

Paultje werd Paul, de zestiger jaren kwamen. Het Leids Studenten-
cabaret met Paul van Vliet en Liselore Gerritsen was zo succesvol 
dat zijn optreden professioneel werd voortgezet. 

Na zijn scheiding van Liselore trouwde hij met Lidewij, die aan 
het Haagse Mauritsplein woonde. Na 38 jaar in de oude boerderij 
in Breukelen vonden zij het daar wel wat erg eenzaam worden. 
Terug naar Den Haag. 

“We waren heel veel in het Statenkwartier. Een ongelofelijke, 
oude Haagse buurt met karakter”. Ze winkelden er en kwamen 
graag bij Paagman. Jarenlang deed wasserette Veldkamp hun was. 
Familie en vrienden woonden nog steeds in het Statenkwartier. 
Toch viel de keuze op een verbouwd pakhuis aan het Smitswater, 
dat hij al in eigendom had. Vlakbij de Koninklijke Schouwburg! 
Daar voelt hij zich helemaal thuis. Zo hoefde hij maar een paar 
passen te lopen voor zijn programma “liefdesbrieven” waarin hij 
samen met Anne Wil Blankers optrad. Enorm publiekssucces. 
Maar hij miste iets. “Het knaagde al wat langer, kan ik niet beter 
eens alleen - maar met een pianist - optreden? En dan op een 
zondagmiddag, gaan de mensen op tijd naar huis voor het warme 
eten, hebben ze ook nog iets aan de avond....” Zo ontstond het 
programma ‘Zondag in Den Haag’. De voorstelling trok dit sei-
zoen al 22.000 bezoekers en is nu totaal uitverkocht. Moet je dan 
al die mensen die nog zo graag willen komen, teleurstellen? De 
schouwburgdirectie sprong een gat in de lucht toen hij tenslotte 
besloot er nog een seizoen aan vast te knopen. Vanaf 28 september 
staat hij er weer, de dan 79-jarige Paul van Vliet. 

Paultje van Vliet 
in het Statenkwartier (1940-1943)

Paul van Vliet verhuisde in april 1940 van de Denneweg naar de Van Hoornbeekstraat 44 in het 
Statenkwartier en zag daar een maand later zijn vader huilen. Hij was 4 jaar oud. Zijn vader, die op 
dat moment ophield ‘een onkwetsbare rots in de branding’ te zijn, huilde, want boven de daken en 
torentjes van het Statenkwartier zag de lucht zwart van de rook van het bombardement op Rotterdam. 
Paultje en zijn twee jaar oudere zusje gingen de deuren langs om dekens en andere eerste levens-
behoeften in te zamelen voor de Rotterdamse vluchtelingen die in de Van Hoornbeekschool trokken 
(nu: de Annie M.G. Schmidtschool).

Tekst Vincent ’t Sas en Abe van der Werff   fotografie Abe van der Werff    .......................................................................................................

“We waren heel veel in  
het  Statenkwartier. Een 
o ngelofelijke, oude Haagse  
buurt met karakter”.

Paul van Vliet onthult de affiche voor zijn 3e seizoen op de zondagmiddagen  
‘Paul nog altijd jong’ in de Koninklijke Schouwburg  
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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

Ga mee naar zee!
Koop nu 

uw kaarten 
voor de hoogtepunten 

uit ons nieuwe 

seizoen!

info en tickets 
070 88 00 333 

Dr Anton Philipszaal    
Nieuwe Kerk

Cultuur aan het

Het Lucent Danstheater gaat deze zomer verhuizen 
naar het Zuiderstrandtheater, het enige theater aan 
de Nederlandse kust. Vanaf september 2014 kunt u 
in deze bijzondere omgeving genieten van culturele 
hoogtepunten uit binnen- en buitenland. Kijk voor 
meer informatie alvast op: 

www.zuiderstrandtheater.nl
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Ruim 100 jaar geleden begon een 
groep Hagenaren met een bond 
tegen trekhonden. Nu werken er 
in het kantoor van de  Koninklijke 
Hondenbescherming vijf beleids-
medewerkers die zeggen dat honden-
bescherming nodig is en blijft.

Als na aanbellen de deur van Statenlaan 108 
mede geopend wordt door twee enorme 
honden, mag dat geen verbazing wekken. 
Al is de uitstraling van het pand er een van 
een notaris- of advocatenkantoor, hier zetelt 
toch echt de Honden bescherming. Maar 
dan blijkt dat de (niet al te grote) man, die 
deels schuilgaat achter de honden, jurist is. 
Mr. Just de Wit (40) volgt politici in het 
algemeen en wetgevers in het bijzonder in 
alles wat zij doen met betrekking tot de 
hond. Werkzaamheden die hij combineert 
met het woordvoerderschap van de 3000 
leden tellende  vereniging.

De ouderwetse trekhond van melk- en 
groenteboer mag dan tot het verleden 

behoren, er zijn nieuwe versies in op-
komst. Met argusogen volgt Mr. de Wit 
de ontwikkelingen rond canicrossen en 
bikejörnen. Canicrossen is over min of 
meer ruig terrein rennen, voortgetrokken 
door een hond. Bikejörnen is hetzelfde 
maar dan met fiets. De staatssecretaris be-
last met dierenwelzijn heeft al laten weten 
aan canicrossen niets te kunnen doen (lijkt 
teveel op het uitlaten van een hond), maar 
bikejörnen in de stad moet aan banden. 
Volgens Mr. de Wit onder meer omdat een 
uit een zijstraat komende automobilist wel 
de fiets ziet maar wellicht niet de hond.

Hondenbescherming blijft ook nodig om-
dat jaarlijks zo’n 150 meldingen binnen-
komen over honden die verwaarloosd 
of mishandeld worden. Die meldingen 
belanden op het bureau van de beleids-
mederkster Zorg & Welzijn. Zij heeft 
de mogelijkheid haar inspecteurs in te 
schakelen, één per provincie. Die inspec-
teurs zijn zogeheten BOA’s, Buitengewoon 
Opsporingsbevoegde Ambtenaren. Dus ze 
mogen verbaliseren. Maar meestal wordt 

er bemiddeld. Of worden andere  instanties 
ingeschakeld, want waar huisdieren ver-
waarloosd worden, is het met de baasjes 
ook nogal eens niet al te goed gesteld.
Relatief nieuw is de opvang van senioren-
honden: honden ouder dan 10 jaar die 
niet meer thuis kunnen wonen omdat 
hun baasjes zelf naar het verzorgingstehuis 
gaan, uit elkaar gaan of anderszins. Tegen 
betaling van een ‘afstandspremie’ van € 200 
gaat de hond naar De Oude Kwispelaar, 
een speciaal door de  Hondenbescherming 
opgezet paviljoen bij het dierenasiel 
van Den Bosch, waar naar zeggen van 
Honden bescherming directrice Ineke van 
Herwijnen veel vrijwilligers beschikbaar zijn 
om de dieren uit te laten en te knuffelen. 

Voor meer informatie:
hondenbescherming.nl

Stoepfietsen en foutparkeren 
aangepakt

Bewoners, winkelend publiek en winke-
liers hebben er last van en het is gevaarlijk: 
zowel stoepfietsen, als foutparkeren. De 
Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren 
(GOA’s) van het Handhavingsteam Stads-
deel Scheveningen investeren daarom het 
komende jaar veel tijd in het aanpakken 
ervan. Speerpunten: de Frederik Hen-
driklaan, de Statenlaan, de Van Boetze-
laerlaan en het Rooseveltplantsoen. Het 
Handhavingsteam zal hierbij, waar nodig, 
ondersteund worden door de politie. 

Sinds enkele maanden werken de “GOA’s” 
vanuit hun vaste werkplek bureau 

 Scheveningen. Dit zorgt voor een nog 
betere onderlinge samenwerking en af-
stemming met de politie.

Inzet is ook voor u een (verkeers)veiliger 
Statenkwartier.

Toename fietsendiefstallen in 
het Statenkwartier

Wat we als politie in het werkgebied 
 Scheveningen vooral zien is een stijging van 
diefstal van elektrische fietsen. Ook worden 
veel fietssloten doorgeknipt. Om daders 
te pakken, zet de politie onder andere lok-
fietsen in, maar uw oplettendheid is zeker  
zo belangrijk.

Ons advies is dan ook: 

-  Haal uw fiets binnen. Kan dit niet, zet uw 

fiets dan goed (liefst met meerdere sloten) 

op slot en op een niet te afgelegen plaats.

-  Doe bij diefstal altijd aangifte. Dit kan via 

www.politie.nl

- Bel bij iedere verdachte situatie direct 112.

landelijk geregeld vanuit het Statenkwartier

Hondenbescherming blijft nodig, 
ook na honderd jaar
Tekst en fotografie Vincent ’t Sas    ........................................................................................

Van de wijkagenten

Sylvia Westmaas en Henry Stegehuis

Directrice Ineke van Herwijnen en Mr. Just de Wit 
met de twee mascottes van de vereniging
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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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25% korting
op Peelings of 

Injectables 

Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET
LEKKER? 

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

VERVANGING
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The more you know, 
the more you’ll see

Gemeente-
museum
lecture series
The popular Art on Sunday lecture 
series continues on June 29. 

“Asian Art and Dutch Taste” will 
consider four centuries of trade with 
the Far East. 

Items on display come from the 
 private collection of Jan Veenendaal.

Venue
 Gemeentemuseum  auditorium

Speaker: 
Verena Bakhuizen

Price: 
 € 5,00  
(admission to the  museum is required)

She has a background as an  expat. American Jessie 
 Rodell and her   family enjoyed life in Brazil while 
 studying and  working in South America. 

Now they are enjoying life in the Statenkwartier. And Jessie has 
found ways to get involved in the community. She thinks it is 
important to know what is happening around you. And then ask 
“What can I do to help?”

As a member of BIT – Buurt Interventie Team – she meets with 
other members once a month. The ‘wijkagent’ usually joins them. 
They plan a walk through the neighborhood to spot any problems 
such as missing sidewalk tiles, traffic violations, defective street 
lamps, litter, damaged equipment at the children’s playground.  
Problems are reported to ‘meldingen Den Haag’.  It is then up to 
the police or the municipality to deal with the information and 
work on solutions.

If you are interested in suggesting measures to improve the quality 
of life in the Statenkwartier you could become a member of 
‘Stadspanel van Den Haag’. Jessie has not found language to be 
a problem. Many things can be accomplished in English and she 
enjoys opportunities to practice her Dutch. Jessie’s advice is GET 
INVOLVED. Enjoy the  benefits of being a participant. 
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Fore more information and to get involved:   
www.stadspaneldenhaag.nl
www.verbeterdebuurt.nl   
www.meldingopenbareruimte.htm

Get involved!

We cordially invite everyone in the Statenkwartier to the 
 Midsummer Eve  Picnic on Saturday June 21 from 6pm until dark 
on the Frederik  Hendrikplein. 

The intention of the picnic is to have a festive and “gezellige” gathering of the inhabitants 
of the Staten kwartier, from the many  nationalities that our neighbourhood boasts. Ask 
your neighbours to join in! We invite everyone to bring food and drinks to share with  
one another. 

The Midsummer Eve Picnic Committee, Ernest, Francis and Martine.

For more information please visit the neighbourhood website: www.statenkwartier.net

Midsummer Night Picnic June 21

Tekst Karen Coster    ..................................................................................................................................................................................
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Frisia Makelaars 070 - 342 01 01  Nelisse Makelaarsgroep 070 - 350 14 00  Kijk voor meer informatie op: www.derederopscheveningen.nl

■ woonoppervlakte ca. 186 m2

■ 4 riante slaapkamers
■ hobbyruimte
■ woonkamer met open keuken
■ complete badkamer
■ vloerverwarming in gehele woning 
■ daktuin
■ eigen parkeerplaats in garage

Koopsommen vanaf 
€ 464.000,- v.o.n.

De Rederwoningen
Wonen XXL in Scheveningen

 woonoppervlakte ca. 186 m2

Type K-8
nu voor

€ 419.000,-v.o.n.*

* Vraag naar de voorwaarden Wonen XXL in ScheveningenWonen XXL in ScheveningenWonen XXL in Scheveningen

Rederwoningen 
Koppelstokstraat

Infocentrum geopend! Iedere donderdag van 12.00 tot 13.30 uur of op afspraak!

Driekamer appartementen  
Oppervlaktes van 110 tot 116 m2

Koopsommen vanaf € 345.500,- v.o.n.
Vierkamer appartementen  
Oppervlaktes van 112 tot 124 m2

Koopsommen vanaf € 335.500,- v.o.n.
Koopsommen bij De Reder incl. parkeerplaats!

Wonen met uitzicht op de haven
Zee en strand op loopafstand

Alle woningen zijn incl.: berging, vloerverwarming, grote ramen, hoog 
afwerkingniveau (keuken met granieten aanrechtblad, inbouwapparatuur, 
complete badkamer en vrij hangende toiletten), royale terrassen/balkons 
en een eerste rang uitzicht op de Tweede Binnenhaven.

Nog dit 
jaar hier 
wonen?
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Jennifer Garman en Marc van 
Leeuwe ontvangen uw reporters 
in hun lichte huis in een van de 
zijstraten van de Statenlaan. Penny, 
hun éénjarige  labrador-retriever, 
geeft met opge wonden lichaams-
taal te kennen ons ook graag te 
willen begroeten maar moet toch 
maar even in haar box blijven; zij 
heeft daar vrede mee en valt spoe-
dig in slaap. Jennifer komt uit de 
 Verenigde Staten, om iets preciezer 
te zijn uit Texas, en werkt al geruime 
tijd op de personeels afdeling van 
het  Joegoslavië Tribunaal. Marc is 
Nederlander en tijdelijk huisman. 
Zij zijn sinds 2012 getrouwd.

1.  Waarom koos u voor  
het Statenkwartier?

Jennifer: Het leek wel of het Staten-
kwartier voor ons koos. Wij woonden  
in Duinoord, in een niet al te groot 
 appartement, en waren in 2011 uitge-

nodigd om het “Walking Dinner” in het 
Staten kwartier mee te  maken. Dat was een 
heel leuke ervaring; het bracht de buurt 
hoog op ons verlanglijstje toen wij naar 
een grotere woning zochten om ook Marc’s 
kinderen logeerruimte te geven. En, vult 
Marc aan, uit gerekend op onze huwelijks-
reis vonden wij dit huis op Funda en toen 
was de beslissing snel genomen.

2.  Wat zijn jullie favoriete plekken 
in de buurt?

Het strand en de duinen zijn natuurlijk 
heerlijke wandelplekken, maar ik zit ook 
graag in mijn tuin, die is lekker zonnig, 
aldus Jennifer. Verder is hier alles in de 
buurt: de dierenarts voor Penny, leuke 
winkels op de Fred en een paar prima 
restaurants aan de haven. 

3.  Wat verbaasde u toen u  
hier kwam? 

Jennifer: Texas is heel groot en je bent 
 nergens zonder auto. Ik kan hier op de 
fiets naar mijn werk, heerlijk!

4. Wat kan beter?
Wij zijn erg vóór verkeersdrempels en een 
lage maximumsnelheid op de Statenlaan; 
dat is goed voor de verkeersveiligheid en 
tegelijkertijd helpt het tegen geluidsover-
last. Verder zou ook de meeuwenplaag 
bestreden moeten worden, b.v. door het 
huisvuil in ondergrondse containers aan te 
kunnen bieden. 

5. Tenslotte: wat mist u het meest?
Marc: ik kom uit Schoorl, Noord Hol-
land, en het is heel vertrouwd nu ook weer 
dicht bij zee te wonen; ik mis niet zo veel. 
Jennifer: ik ook niet, behalve misschien 
een sportzaak waar ik spullen zou kunnen 
kopen voor tennis, mijn favoriete sport.  
Ik zou juist veel missen als ik hier weer zou 
vertrekken. Behalve wat al is genoemd, 
ook mijn hondenvrienden en -vriendinnen 
hier in de buurt!

Bij ons vertrek is Penny weer 
 wakker en zij doet uitbundig aan 
het afscheidsritueel mee.
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Vijf vragen aan Expat-bewoners

Kennismaken met Jennifer en Marc
Tekst Vladimir Ignjatovic en Jan Spoelstra   Fotografie Vladimir Ignjatovic    ..................................................................................................

Midzomeravondpicknick 21 juni
Wanneer:  21 juni 2014 van 18.00 tot het donker wordt
Voor wie:  voor alle bewoners van het Statenkwartier 
Lokatie: op het Frederik Hendrikplein

Een gezellige en feestelijke bijeenkomst van 

wijk  genoten onder elkaar, van de vele nationa-

liteiten die onze wijk rijk is. Vraag uw buren 

om ook te komen! Het idee is dat iedereen wat 

te eten en te drinken meeneemt en dat we dat 

met elkaar delen. Bezoek voor meer informatie 

over deze picknick www.statenkwartier.net.

De Midzomerpicknick Commissie, 

Ernest, Francis en Martine
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Twee jaar voorbereiding
Buitenlandse Zaken (BZ) is twee jaar bezig geweest met de voor-
bereidingen. Het World Forum 21 maanden. Toen duidelijk was 
dat de top in Nederland zou plaatsvinden, werd de exacte locatie 
beslist met een aanbestedingsproces, waarbij naast het World 
 Forum in Den Haag, ook locaties in Amsterdam, Maastricht en 
Rotterdam meededen. Op mijn vraag wat nou maakte dat het 
World Forum werd uitgekozen zegt Middendorf: “Het World 
 Forum had gewoon goed begrepen wat de opdrachtgever wilde 
qua prijsstelling en logistieke invulling”.

Het opbouwen van dit congres was een hele organisatie: Normaal 
duurt zo’n opbouw drie dagen, nu drie weken en de zaterdag erna 
stond alweer de volgeboekte theatershow De Revue van Jandino 
Asporaat op het programma: “Achteraf gezien hadden we meer  
tijd moeten nemen om even bij te komen, was ook voor de mede-
werkers beter geweest.”

Kun je iets vertellen over de samenwerking?
Jazeker, de samenwerking was uitstekend. De insteek van de ge-
meente was vooral probleemoplossend. Zij maakten afspraken  
op maat met de omliggende bedrijven en losten zaken praktisch 
op. Een mooi voorbeeld van de samenwerking met gemeente,  
BZ en het World Forum was dat we maar een nacht de Johan 
de Wittlaan hoefden af te sluiten. In die ene nacht heeft BZ een 
loopbrug gebouwd en wij hebben het dak op de entrée voor de 
staatshoofden geplaatst. 

Wat waren voor jou nu de hoogtepunten?
Een persoonlijk hoogtepunt was een kwartier voordat de top 
begon. Ik liep langs de grote tafel, las alle namen van de wereld-
leiders en de landen die zij vertegenwoordigden. Toen besefte ik 
hoe groots het was waar we aan meewerkten.

Een ander hoogtepunt was een ervaring met Obama. We hadden 
strikte protocolafspraken met de staf, geen selfies, geen handen 
schudden en dergelijke. Op een bepaald moment dook Obama 
vanuit het perscentrum gewoon een toilet in. Daar was schoon-
maker Sander, die al 35 jaar bij ons werkt, aan het werk. Obama 
nam even de tijd om hem in die toiletruimte de hand te schudden 
en een praatje te maken. Dat heeft mij geraakt, dat Obama zonder 
camera’s erbij ook interesse toont voor de mensen in de dienst-
verlening om hem heen.  

En dan was er natuurlijk de bewonersavond na de top. In de 
aanloop naar en tijdens de top zelf was voor bewoners niet altijd 
alles eenvoudig. Maar toen de buurt zo massaal gehoor gaf aan 
onze uitnodiging om in het World Forum de sfeer van de top te 
proeven, waren de reacties zo leuk. We merkten dat veel mensen 
oprecht trots waren en zich ook onderdeel hebben gevoeld van  
de top. Zo hebben wij dat ook gezien. We hebben echt de mede-
werking gehad van de buurt. Dank daarvoor.

Terugblik op NSS door Michiel Middendorf, directeur World Forum

Het was GROOTS waar we 
aan meewerkten
Op een prachtige dag eind april spreek ik met Michiel Middendorf, directeur van 
het World Forum over de nucleaire top (NSS). Ik tref een aimabele, open man, die 
me graag te woord staat. Altijd leuk om zo ontvangen te worden. Middendorf vertelt 
dat het World Forum voor de hoofdorganisator Buitenlandse Zaken (BZ) met een 
team van 25 mensen verantwoordelijk was voor de facilitaire dienstverlening. Niet 
alleen voor het World Forum, maar ook voor alle tenten bij Belair en het Museon en 
de infrastructuur in de internationale zone. 

“We merkten tijdens de bewoners-
avond na de top dat veel mensen 
uit de buurt oprecht trots waren en 
zich ook onderdeel hebben gevoeld 
van de top.”
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Tekst en fotografie Joyce Weber    ...................................................................................................................................................................

Michiel Middendorf  Nucleaire Top in de wijk, fotografie: Jacintha van Beveren.
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BEST LOPENDE VOORSTELLINGENNIEUWE THEATERSEIZOEN*
NIEUWE THEATERSEIZOEN*Laatste 1e rangs kaarten beschikbaar,bestel snel op www.ks.nl

DI-RECT DAYDREAMS TOUR

SHAKESPEARE BY HEART MET GIJS SCHOLTEN 

VAN ASCHAT EN PIERRE BOKMA

DESIGN FOR LIVING HET NATIONALE TONEEL

TOT VOLGEND JAAR! PETER TUINMAN 

EN LIZ SNOIJINK OP HUN BEST!

ZONDAG IN DEN HAAG MET PAUL VAN VLIET



 Statenkoer ier 23

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

Kinderoppas zie http://www.statenkwartier.net/wijkwijzer/kinderoppasdienst/

Wij zijn de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen. We zijn 
 allen maatschappelijk werkers, gespecialiseerd in informatie, 
advies en hulpverlening aan ouderen. 

U kunt  - ook als familie of mantelzorger - vrijblijvend een af-
spraak maken als u vragen heeft over voorzieningen en  regelingen 
omtrent huisvesting, gezondheidszorg, vervoer, mobiliteit, hulp-
middelen, vergoedingen en welzijnsdiensten, 

Betrokken zijn bij de samenleving
Welzijn Scheveningen wil senioren in Stadsdeel Scheveningen 
betrekken bij de samenleving. We willen dat iedereen zo lang 
mogelijk mee kan doen. Ter ondersteuning hiervan bieden wij een 
uitgebreid aanbod van activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en 
vrijwilligerswerk. Voor de senioren die wat meer ondersteuning 
nodig hebben bij het prettig zelfstandig thuis blijven wonen, 
bieden wij verschillende diensten, advies en informatie.

Een kleine greep uit de vele mogelijkheden:
•	 Ouderenadviseur-	voor	persoonlijk	advies	of	ondersteuning
•	 Tal	van	activiteiten	-	recreatief,	educatief,	sportief		
•	 Alzheimer	café	–	informele	bijeenkomst		
•	 	De	Ontmoeting	–	waar	senioren	wekelijks		welkom	zijn	voor	

contact en lunch
•	 	Ontmoetingscentrum	Scheveningen	–	dagprogramma	voor	

mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en 
hun mantelzorgers

•	 	Bezoek	aan	huis	–	een	buurtgenoot	komt	regelmatig	langs	 
voor een praatje

•	 	Hulp	bij	Mantelzorg	–	hulp	voor	mantelzorgers	van	een	zorg-
behoevende naaste

•	 	Hulp	bij	Thuisadministratie	–	hulp	bij	het	op	orde	brengen	 
en houden van de financiële administratie

•	 	Telefooncirkel	–	vrijwilligers	bellen	deelnemers	voor	contact	 
en veiligheid

•	 	Particuliere	vervoersdienst	–	autovervoer	voor	senioren	die	
moeilijk ter been zijn 

•	 Klussendienst	-	voor	kleine	klusjes	in	en	om	het	huis
•	 	Begeleidingsdienst	–	een	vrijwilliger	gaat	tijdelijk	mee	naar	

activiteiten.

Bel of mail  ons gerust voor vrijblijvende informatie op maandag 
t/m vrijdag 09.00-17.00 uur, via: (070) 416 20 20
Of per e-mail: ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

Op onze internetsite staat meer informatie. U kunt daar ook onze 
brochures downloaden. 

www.welzijnscheveningen.nl
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Ouderenadviseurs: voor persoonlijk advies 
of ondersteuning

(v.l.n.r.) Arlette Olive - Renée Kok - Margot Beimers - Janneke Ariaans - 
Marlèn Haring - Emilie Ceulemans - Robert-Jan van den Hoek - Jurny Booij- 
(niet op de foto) Femke Hoogland



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


