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Hulp bij 
Mantelzorg

Buurtgenoot gezocht 

Met deze vrijwilligersfunctie 
maakt u twee mensen in 
één klap blij.

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Meld u aan     (070) 416 20 20       info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

(070) 416 20 20    www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk
Petra en Lindsey

Meer informatie

(070) 416 20 20
info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Maak vrijblijvend

een afspraak

Wilt u iets voor een ander doen?

64 nieuwe vacatures

www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl

Voor vrijwilligerswerk

“Ik ben Jannie (75 jaar) en zorg nu 

ongeveer drie jaar 24 uur per dag 

voor mijn man Henk (80 jaar). Ik doe 

het met liefde, maar soms is het wel 

zwaar. Ik had weinig tijd om wat leuks  

te doen voor mezelf, omdat ik mijn 

man niet alleen thuis wilde laten. Sinds 

de vrijwilliger 1 keer in de week samen 

met mijn man gaat wandelen, heb ik 

weer even tijd om iets leuks te doen. 

Wat heb ik het bridgen gemist zeg!”

Welzijn Scheveningen helpt senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.  
Met uw hulp gaat dat een stuk prettiger. Helpt u mee?

Petra Frankfort en Lindsey Grootveld

Dit is een van de
 

honderd vacatu
res 

op onze website

Elkaar kennen, elkaar helpen



Je zal Maar niets te doen hebben
Als u deze column in de Statenkoerier leest dan heeft u of geen sticker 
op uw brievenbus of een sticker met NEE/JA of misschien zelfs een 
sticker met NEE/NEE op uw brievenbus. Over dat laatste wil ik het 
even met u hebben. 

tijdens een wijkoverleg vergadering hebben wij de vraag van bezitters van een nee-nee 
sticker aan de aanwezigen voorgelegd: de statenkoerier wel of niet bezorgen? De toen 
aanwezige bewoners waren van mening dat dit moest kunnen. Deze opvatting is toen 
opgenomen in de colofon van de statenkoerier met daarbij ook nog de mogelijkheid voor 
bewoners die de statenkoerier echt niet willen krijgen hun adres op te geven zodat de 
bezorgers hier rekening mee kunnen houden. Dit alles was voor de heer w. te D.h. niet 
voldoende. hij mailde aan het bestuur van het wijkoverleg dat hij zijn adres niet wilde 
geven en dat hij, gelet op de code van de reclame Codecommissie (rCC), verschoond 
wenste te blijven van de statenkoerier. overleg tussen hem en de hoofdredacteur van 
de statenkoerier kon hem niet op andere gedachten brengen. een beetje googelen en 
het adres van de heer w. was zo gevonden. ik zal dat hier niet vermelden in verband met 
zijn privacy. De heer w. heeft na het mislukte overleg tussen hem en de hoofdredacteur 
een klacht ingediend bij de reclame Codecommissie. het bestuur van het wijkoverleg 
bestaat uit een aantal goed willende mensen die in hun vrije tijd de bewoners van de 
wijk willen informeren en de saamhorigheid in de wijk willen bevorderen. nu moeten 
we ons bezighouden met een verweerschrift en energie steken in overleg waar we geen 
behoefte aan hebben. “De zaak” is als alle volgens plan is verlopen op 1 september jl. 
behandeld door de rCC. 

ik vind dat ik de bewoners van het statenkwartier hierover even moest informeren. 
overigens, sinds 2013 waren er slechts twee bewoners die de statenkoerier niet meer 
wilden ontvangen. Daar is dus nu een derde bijgekomen. Dit duidt toch op een algemene 
waardering van deze uitgave?

koen Baart
Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier va
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De statenkoerier is een uitgave van het bestuur 
van het wijkoverleg statenkwartier 
wijkoverleg@statenkwartier.net (bestuur); 
statenkoerier@statenkwartier.net (redactie). 
jaargang 37, uitgave 2016 – 03.

De statenkoerier verschijnt viermaal per jaar  
en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. 
oplage 6.500. 
verschijningsdatum volgend nummer: 
vanaf 12 december 2016.

De Statenkoerier wordt bezorgd op alle 
 adressen in het Statenkwartier, óók 
indien NEE-NEE stickers zijn toegepast. 
 Aldus is  besloten op de wijkvergadering 
van 12 november 2013. Veel gebruikers 
van NEE-NEE stickers ontvangen graag 
de Statenkoerier maar willen ver-
schoond blijven van overig drukwerk. 

Wie geen prijs stelt op de Statenkoerier 
kan dit melden op info@statenkwartier.net 
met vermelding van het woonadres. 

Vrienden van het Statenkwartier
Bankrek. nl85 ingB 0000175903 t.n.v.  
de stichting vrienden van het statenkwartier, 
Den haag.

Redactie Statenkoerier
jacintha van Beveren
jan Bron Dik
Menno de groot
Marion Petit, contactpersoon bestuur
abe van der werff, eindredacteur

Vragen, opmerkingen?
Mail naar statenkoerier@statenkwartier.net
Druk: Printstudio statenkwartier Bv
Verspreiding: huis aan huis amsterdam
Vormgeving:  leen van der heijdt, À la leen

Advertenties
voor tarieven en afmetingen: 
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 t/m 31 december. advertentietarieven 
zijn excl. pre-presswerkzaamheden.

advertenties voor het volgende nummer  
inleveren uiterlijk 26 oktober 2016 bij  
Mirjam kroemer, kroemer@kpnmail.nl.
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en hoosbuien
Tekst en fotografie  Abe van der Werff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Problemen door klimaatverandering zijn niet langer af te kopen met extra geld”, schreef 
de volkskrant onlangs. “we moeten zélf ook iets gaan doen.” het gemeentebestuur zit 
met zijn handen in het haar want dit probleem is alleen maar grootschalig op te lossen. 
eigenlijk zou je onder de grond kolossale rioolbuizen moeten aanleggen om die inci-
dentele stortregens snel weg te werken. Zelfs als je dat zou willen loop je nog tegen het 
probleem aan van tientallen ondergrondse kabels en leidingen. Daarom is het beter om 
het regenwater lokaal vast te houden. in nederland is het beleid ‘vasthouden, bergen, af-
voeren’. het regenwater wordt eerst zoveel mogelijk lokaal vast gehouden, dan geborgen 
in oppervlaktewater of andere bergvoorzieningen, en pas als dit niet mogelijk is, wordt 
het regenwater afgevoerd. in die gedachte hebben bewoners ook een rol.

Is ons huis bestand tegen een stortbui?
laten we beginnen eens opnieuw naar onze huizen en tuinen te kijken. Die kan je 
 regenvriendelijk maken. waren ze dat dan nog niet, al die tijd dat ze al bestaan?  
jawel, maar in de omstandigheden van toen. nu hebben we te maken met de  plotseling 
overvloedige stortregen. Dat hemelwater moet worden afgevoerd en daarvoor  hebben 
we de dakgoten en regenpijpen uitgevonden. Maar die voorzieningen kunnen op 
sommige ogenblikken hun taak niet meer aan. lekkages, heftig gedoe met dweilen en 
emmers, overstromende wC’s en luidruchtig kolkende riolen. ik steek mijn licht eens 
op bij aannemer rob geurst, oprichter van a1 Maatwerk. rob werkt zijn leven lang al in 
het statenkwartier. als vakman weet hij er wel heel veel van, merk ik al gauw. hij vertelt 
breeduit over het hedendaagse probleem van de wateroverlast. Deze zomer had 20% van 
alle huizen in het statenkwartier een lekkage. in die noodlottige regendagen van eind 
juli werd hij tweehonderd keer gebeld om hulp. hij legt uit: een gemiddeld dak in onze 
wijk meet 80 m², tijdens een stortbui valt wel 3200 liter regenwater in een paar  minuten, 
vergelijk dat maar met 40 pakken melk op 1 m². De huizen in het statenkwartier hebben 

Elke dag lezen we wel iets over klimaatverandering. Soms ontaarden hoosbuien in een dramatisch   
heftige regenval van vele uren lang. Er gutst dan zoveel hemelwater over ons heen dat straten blank 
staan en  kelders onder water lopen. De afvoer kan het dan niet meer aan. Het op duingrond gebouwde 
 Staten kwartier is van die problemen niet uitgezonderd. 

De voortuin als tuin…. en tien meter verder …. als stoep met klinkers
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traditioneel één afvoerpunt, namelijk 
een regenpijp die meestal uitkomt in een 
verzamelbakje. Dat is echt te weinig, twéé 
afvoeren – zeg maar een extra by pass - 
zijn nodig. vaak zijn woningen na honderd 
jaar iets verzakt en alleen al daarom kan 
één afvoer problematisch zijn. wanneer 
de dakgoten niet zijn schoongemaakt is 
de oorzaak van overstroming weliswaar 
overzichtelijk, maar die narigheid had 
je  makkelijk kunnen vermijden. er kan 
nog meer fout gaan zonder dat we dat 
 beneden kunnen zien. een schoorsteen 
heeft een loodvoeg nodig om het water 
te keren. Die loodvoeg staat na vele jaren 
wel eens wat open en zo kan een kleine 
lekkage ontstaan, na jaren genoeg voor 
veel schade. het probleem is door een 
loodgieter heel makkelijk te verhelpen. 
laat hier af en toe naar kijken; de vakman 
ziet meteen of er nog meer te onder-
houden valt want schoorstenen kunnen 
echte probleemveroorzakers zijn. op een 
balkon verzamelt de zinken vloer het van 
boven afgevoerde water. Met hoosbuien 
gaat het daar gauw mis. een ‘overstort-
gootje’ lost dit probleem eenvoudig op, 
dat is een inkeping in de dakgoot waar-
door hoog oplopend water een uitweg 
vindt met een dikke straal in de tuin. 
 Misschien niet zo elegant, wel handig om 
in uiterste gevallen schade te voorkomen. 

gaf een bewoner veel geld uit voor ver-
fraaiing van de woning, heeft de tuinman 
de grond opgehoogd met sierbestrating 
en een mooie hardstenen drempel bij de 
tuindeur om een vlakke overgang van 
binnen naar buiten te krijgen, wéér niet 
goed. Bij de zware regenval van juli dit jaar 
baande water zich vanuit de tuin een weg 
naar binnen. vloer aangetast, schilder-
werk bedorven. het kwam in juli 2016 
diverse keren in het statenkwartier voor. 
De enige remedie is de drempel weer op 
te hogen en de aarde te verdiepen – dus 
herstellen zoals het was. Daar moeten 
aannemers wel eens van zuchten. er is al 
vaak over gepubliceerd: maak de stads-

tuin weer open zodat regenwater door 
de grond kan weglopen. kijk ook eens op 
www.oneworld.nl/stop-de-tegeltuinterreur. 
wat zegt de gemeente amsterdam op 
dit punt? “het groen in de stad is geen 
luxe, maar pure noodzaak. De gemeente 
 amsterdam investeert daarom de komende 
jaren 20 miljoen euro in groenprojecten.”

Rol van bewoners 
een overleggroep vanuit een groot aantal 
gemeenten onderzoekt nu de mogelijke 
rol van de bewoner. “Die bewoner vormt 
de sleutel tot succesvol waterbeheer in de 
stad. hoe activeer je hem?” (volkskrant 
23.07.16). Dat is dus de grote vraag en de 
overleggroep heeft er nog geen passend 
antwoord op. vooralsnog wijst de trend de 
andere kant op. De tuinman wordt voor 
de gelegenheid stratenmaker en zet hier 
en daar een pot met een plant neer. Zo 
willen veel bewoners het graag en zij zijn 
opdrachtgever voor die tuinman. 

het hemelwater vloeit niet meer recht-
streeks naar de aarde. ook onze  gemeente 
draagt aan dat probleem bij. kijk naar de 
nieuwbouw van eurojust aan de johan de 
wittlaan. er is eerst een gigantisch gat 
gegraven waarin een betonnen bak als 
parkeergarage werd aangebracht. Dat zeer 
grote volume duwde het grondwater weg 
en is dus verloren als potentiële water-
buffer. het was al zo lastig om de stand van 
het grondwater te regelen, zo maken we 
het steeds moeilijker, verzucht aan nemer 
rob geurst. terwijl het juist landelijk  beleid 
is om omvangrijke waterbuffers  onder 
grote nieuwe gebouwen aan te leggen. 

Regenton
het vertrouwde beeld van de regenton 
doemt weer op. Maar dan wel een ton met 
overloop. het amsterdamse waternet, 
verantwoordelijk voor het waterbeheer 
in de stad, werkt aan een plan voor een 
ton, die zichzelf automatisch leegt als 
een hoosbui in aantocht is. tips over een 
regenvriendelijke tuin zijn onder meer te 
vinden op de website www.rainproof.nl van 
de gemeente amsterdam (de gemeente 
Den haag heeft hier nog weinig te 
bieden). google dan ook even voor meer 
informatie over regentonnen en goedkope 
automaten die op de regenpijp passen. 

aan het werk! 

Regenpijp, let eens op dat prachtige 

opvangbakje bovenin  Fraai gedetailleerde regenpijp Statenlaan

“Lekkages, heftig gedoe 
met dweilen en emmers, 
 overstromende WC’s en 
luidruchtig kolkende riolen.”
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Consultancy  Sales  Rentals  Valuations  Consultancy

Koninginnegracht 34 
2514 AC Oen Haag
070-302.25.25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Statenkwartier!
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uitnodiging
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beWoners Van  
het statenkWartier!

Veel bewoners van onze wijk stellen af en toe een 
 ongedwongen samenzijn op prijs. Dat was een 
 conclusie bij de borrel ter gelegenheid van het  
100-jarig bestaan Statenkwartier. 

het bestuur van het wijkoverleg maakte er graag werk van en het geheel 
vernieuwde world Forum stelt weer een mooie locatie speciaal voor ons 
beschikbaar. we nodigen u allen uit voor een nieuwe ontmoeting met een 
drankje en een culturele versnapering op:

Zaterdag 8 oktober 2016
17.00 tot 19.00 uur
World Forum aan het Churchillplein

u komt toch ook?

Met een vriendelijke groet,
Bestuur Wijkoverleg Statenkwartier
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ratten, rupsen, duiven en mussen in het statenkwartier

Flinke geVeChten 
op het Mauritsplein
Tekst en fotografie Jacintha van Beveren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokémon Go: de start
verbaasd keek ik naar al die mensen met hun telefoon in de 
hand, maar ik was toch ook wel nieuwsgierig naar het spel. 
Mijn zoon heeft me in het kort uitgelegd wat ik moest doen 
en ik ben aan de gang gegaan. af en toe nog even een website 
geraadpleegd voor de finesses van het spel. een week lang was 
ik Pokémontrainer. ik ving Pokémons met mijn Pokéballen en 
broedde eieren uit door kilometers te wandelen. ik ontdekte 
het spel en kreeg er zelfs lol in, vooral om zo lui mogelijk zoveel 
mogelijk punten te verzamelen.

op mijn tocht door Pokémon-go-land ontdekte ik veel Poké-
stops en Pokégyms in het statenkwartier. een Pokégym is 
vlak bij mijn huis en die kon ik dus op mijn smartphone mooi 
in de gaten  houden, zonder dat ik bij gevechten betrokken 
raakte. ook wemelt het in de wijk van ratten, duiven, mussen 

en  rupsen, in Pokémontaal respectievelijk: rattata, Pidgey, 
spearow en weedle. het is maar dat u het weet.

Hoe ga je nou Pokémon vangen?
je kunt op je smartphone Pokémon go downloaden als app. 
Met die app ga je het spel spelen. je krijgt bij aanvang Poké-
ballen, waarmee je Pokémons die je onderweg tegenkomt, kunt 
vangen. Pokémons zijn overal. Ze zitten in je huis, lopen op de 
Fred, komen uit de vijver van het gemeentemuseum en het 
Museon, ze lopen op het Doornduin en fladderen op het Frede-
rik hendrik plein. je smartphone projecteert met behulp van de 
camera een digitale laag over de omgeving heen. overal kom 
je ze tegen en moet je ze dus gaan vangen. Maar ja, je krijgt 60 
ballen bij aanvang en er zijn duizenden van die beestjes en met 
het vangen van die beestjes wordt je sterker en sterker, want je 
krijgt daar punten voor en hoe meer punten, hoe beter je bent 
als Pokétrainer. Bent u er nog bij?

Wat doe je als je ballen op zijn?
natuurlijk kun je besluiten dat het nu wel mooi genoeg is ge-
weest en dan stop je met het spel. speel je door, dan moet je op 

Sinds 16 juli 2016 is Pokémon Go officieel in Nederland te spelen. Zo ook in het Statenkwartier. De wijk 
bevat Pokéstops en Pokégyms en om deze laatste wordt voortdurend gevochten.

Pokémon Go op het Mauritsplein

“ Het wemelt in de wijk van ratten, 
duiven, mussen en rupsen. Het is 
maar dat u het weet.”
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pad. je gaat naar Pokéstops, die kun je overal in de wijk vinden bij 
bijzondere gebouwen of monumenten, bijv. de Zorgvlietkerk en het 
gemeentemuseum, maar ook bij veel panden in de wijk met mooie 
ornamenten. Bij die Pokéstops krijg je van alles, ballen, snoepgoed 
om de Pokémons te vangen en Pokémoneieren. Die eieren moet 
je uitbroeden door 2, 5 of 10 kilometer te lopen. ik ontdekte al snel 
dat het met mijn smartphone op mijn i-robot stofzuiger ook aardig 
lukte. Mijn huis schoon en eieren uitbroeden in een beweging, 
terwijl ik gewoon een artikel schrijf.

Waar zijn Pokéstops?
voor de plek van Pokéstops is gebruik gemaakt van de gegevens 
van het spel ingress, ontwikkeld door niantic, een bedrijf dat ooit 
onderdeel uitmaakte van google. Bekende bestaande locaties 
waren een belangrijk onderdeel bij de start van ingress. Daarna 
hebben 15 miljoen ingress-spelers wereldwijd meegedacht welke 
andere locaties aan het spel moesten worden toegevoegd. Dit 
leverde een enorme database op met allerlei plekken, ook in onze 
wijk, voor de basis van Pokémon go.

Maar hoe zit het nu met die gevechten?
gevechten worden geleverd bij zogenaamde Pokégyms. Daar ga je 
in eerste instantie je gevangen Pokémons trainen en daarna ga je 
proberen om zo’n Pokégym te verdedigen, of aan te vallen. om mee 
te doen in de Pokégyms moet je je aansluiten bij een team. je kiest 
voor rood, geel of blauw. nadat je een team hebt gekozen, hoor 
je bij een groep Pokémontrainers die overal ter wereld verspreid 
zijn. elk team werkt samen om het meest  succesvol te worden. en 
succesvol worden, dat doe je bij een gym. je gaat met een aantal 
Pokémon naar de gym toe. is de gym van je eigen kleur, dan kun je 
je Pokémon daar laten trainen, zodat ze  krachtiger worden. 

je kunt echter ook samen met mensen uit je team de gym over-
nemen en een Pokémon achterlaten om de gym te beschermen. 
op het Mauritsplein gebeurt dit enkele keren per dag. het is 
 allemaal virtueel en waarschijnlijk hebben de omwonenden van  
het Mauritsplein niet eens in de gaten welke gevechten er dagelijks 
op hun plein worden uitgevochten.

Pokémon went
na een week ben ik gestopt met het spel. ik bereikte level 15 met 
100.015 XP-punten, ving 291 Pokémon van 46 soorten. ik broedde  
16 eieren uit en ik heb een rugzak vol met allerlei materiaal om verder 
te spelen, maar ik stop. het kost teveel tijd en mijn vakantie is voorbij. 
er kan nog veel meer met het spel en ik daag dan ook jongeren in de 
wijk uit om ons meer te vertellen over hun spelervaringen in de wijk. 
Misschien voor een mooi artikel in de volgende koerier? of meld je 
voor de website. Daar kunnen we jongere redacteuren goed ge-
bruiken. Deel je spelervaringen daar en wellicht kun je daardoor een 
sterker team samenstellen om het Mauritsplein over te nemen. en wie 
weet speel ik nog een keertje mee. ik ben blauw!

Boven: Tomb of Tjalie Robinson’ bij het Mauritsplein wordt hard 

 gevochten door het blauwe, rode en gele team in de wijk 

Onder: Pidgey in het Statenkwartier 

“ Waarschijnlijk hebben de omwonenden  
van het Mauritsplein niet eens in de gaten 
welke gevechten er dagelijks op hun plein 
worden uitgevochten.”
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ExpEriEncE thE diffErEncE Enjoy thE rEsults

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

Sophie Jonkers-
Leembruggen

Onno de With Bob van Deelen Marianne de 
Bruijn

K O O p  E n  V E r K O O p    I    H u u r  E n  V E r H u u r    I    B E H E E r  E n  ( n W W I )  Ta x aT I E S

• Voor al uw stucwerk  
• Reconstructie van ornamenten  
• Restauratiewerk  

Voor stukadoorswerk in woningen ouder dan 2 jaar slechts 6% B.T.W. 
Lid van  NOA 

S.C.S. Sadhoe  

M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl  
www.majolienstuc.nl 

De luxe van kwaliteit 
krijgt u bij ons gratis

www.engering.nl
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ns en htM uit elkaar, maar…

“traMVerbinding naar 
norFolkterrein Moet er koMen!”
Tekst Jan Bron Dik   Fotografie Abe van der Werff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hiermee geconfronteerd reageerde de haagse gemeenteraad 
geschokt en bleek voor voldongen feiten te zijn geplaatst. omdat 
er 26 miljoen betaald is aan de ns voor de teruggekochte aan-
delen en de gemeente dat geld dus niet meer kan besteden aan 
beoogde projecten, veronderstelden diverse raadsleden direct 
dat dit grote gevolgen heeft voor de voorgestelde trambinding 
naar het norfolkterrein. velen zien nu jarenlange vertraging in 
het verschiet voor deze gewenste tramverbinding, een enkeling 
betoogt dat dit een mooie kans is om nog maar eens goed na te 
denken over nut en noodzaak ervan.

een spoeddebat vlak voor het zomerreces bleek geen helderheid 
te geven over de mogelijke consequenties. wel liet de gemeente 
 weten in elk geval niet haar belofte te kunnen nakomen om nog 
voor de zomer met een standpunt te komen over het tracé-advies 
van de adviesgroep tramverbinding norfolkterrein. Dat advies 
luidt: een tramtracé waarbij tramlijn 16 vanaf het huidige eindpunt 
op de statenlaan wordt doorgetrokken, linksaf de westduinweg 
op, daarna rechtsaf de kranenburgweg in om dan via de hout-
rustweg het eindpunt norfolkterrein te bereiken. wijk bestuur en 
bewoners van het statenkwartier waren erg blij met dit advies. 
Met dit  vrijwel unanieme advies van de adviesgroep (de vertegen-
woordigers van scheveningen waren tegen) was een alternatief 
tracévoorstel via de willem de Zwijgerlaan weggestemd. 

in de nieuw ontstane situatie zegt de gemeente meer tijd 
nodig te hebben. verkeers-wethouder De Bruijn gaat met de 
Metropool regio rotterdam Den haag (MrDh) in gesprek over de 
(her-)financiering van o.a. de tramverbinding naar het norfolk-
terrein, als er voor het tracé is gekozen. De MrDh moet het 
grootste deel van de investering dekken.

het statenkwartier was in de adviesgroep vertegenwoordigd door 
Martin Fikke, bestuurslid van het wijkoverleg en portefeuille-
houder verkeer en ruimtelijke ordening. hij vindt het zaak om 
nu eerst rustig de reactie van de gemeente af te wachten. Maar 
zijn standpunt is helder: “Deze tramverbinding is toegezegd en 
de gemeente moet haar toezeggingen nakomen. het staten-
kwartier wordt ook al aan het lijntje gehouden met uitvoering 
van de toegezegde rotonde op het onoverzichtelijke kruispunt 
Frederik hendriklaan/willem de Zwijgerlaan. De terugkoop van de 
aandelen mag geen enkele reden zijn om de tramverbinding naar 
het norfolk-terrein inhoudelijk ter discussie te stellen. Zeker nu in 
het betreffende gebied gestart is met de bouw van woningen en 
volgend jaar de eerste woningen worden opgeleverd.”

Vlak voor de zomer, het nieuws sloeg in als een bom: de Nederlandse Spoorwegen (NS) trekken zich 
terug als aandeelhouder van de HTM. Op aandrang van het Rijk wil de NS zich weer gaan focussen 
op haar kerntaken. Een aandeelhouderschap in een regionale vervoerder past daarbij niet. De NS 
verkoopt daarom na nog geen drie jaar haar 49% belang in de HTM voor een bedrag van 26 miljoen 
terug aan de gemeente Den Haag, die aldus de aandelen weer 100% in handen krijgt. Met de nieuwe 
deal gaat een beloofde NS-investering van 15 miljoen euro in het Haagse tramnet verloren.

“Onlangs waarschuwden honden-
bezitters de politie dat bepaalde 
huizen waren gemerkt.”
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. boudeWiJn de bliJ oVer de WiJk,  
de WiJkVereniging en Wat heM 
bezig houdt
Tekst Menno de Groot  Tekening Abe van der Werff  ..............................................................................................................................................

In november verlaat Boudewijn de Blij na 6 jaar het bestuur van het wijkoverleg van ons Statenkwartier. 
Statutair gezien het moment om af te treden als bestuurslid Groen en Duurzaamheid.

we zitten op een zondag in het café van het nutshuis. 
 Boudewijn is directeur van het hier gevestigde Fonds 1818, een 
fonds dat maatschappelijke projecten steunt in onze regio. 
Zo financierde Fonds 1818 o.a. de inrichting van het huidige 
 ‘nieuwe’ Couvéehuis maar ook een seniorenfestival in Delft en 
een literair evenement in noordwijk. “een leuke baan, raak-
vlakken met alle geledingen van de samenleving. je moet wel 
op je qui-vive zijn, want als je geld te verdelen hebt vindt ieder-
een je opeens aardig”, zegt Boudewijn.

Nutshuis
terwijl wij met een kopje koffie praten over het statenkwartier, 
vindt de stadsloop urban trail plaats. het nutshuis is voor 
deze gelegenheid opengesteld. hardlopers rennen via de mooi 
aangelegde tuin achter ons langs om, via de antieke kluis van 
de bank en de statige hal, buiten het parcours te vervolgen naar 
de volgende bijzondere plek in de stad. ik zie een paar staten-
kwartierders langs schieten. “op zo’n moment aanwezig zijn 
hoort ook bij mijn werk”, zegt Boudewijn. “Die afwisseling, dat 
maakt het juist zo leuk”.

Wonen in het Statenkwartier 
na zijn studie bedrijfskunde aan de tu-eindhoven in 1978 ging 
hij werken voor een ziekenhuis in Delft en vervolgens voor de 
Pvda-fractie van de tweede kamer. in die periode ontmoette 
hij zijn huidige vrouw Marjan, een reden om Den haag en het 
staten kwartier niet meer te verlaten. inmiddels wonen ze al 
weer sinds 1983 in het statenkwartier, de mooiste en  leukste 
wijk van Den haag volgens Boudewijn, eerst kort in  
de Bentinck straat en vanaf 1985 in de van aerssenstraat.
in 2011 werd Boudewijn gevraagd voor het bestuur van het 

wijkoverleg met als portefeuille groen en duurzaamheid. 
“De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik meer van 
duurzaamheid weet dan van groen”, zegt Boudewijn. “vooral 
duurzaamheid had altijd mijn interesse. je kunt mij alles vragen 
over warmtepompen, zonnepanelen en dubbel glas. ik ben 
medeoprichter van Buurt energie statenkwartier (Bes), een van 
onze mooiste wapenfeiten, waar we al een aantal successen 
mee hebben geboekt; denk daarbij aan Zon op Museon. op het 
gebied van groen zijn gelukkig ook een aantal anderen actief in 
de wijk want dat ligt mij iets minder.” 

Bestuur
toch is het juist dit groen waar hem iets dwars zit. Boudewijn 
hier over; “toen ik aantrad als bestuurslid hadden we als bestuur 
onder meer het doel om het aantal bomen in de wijk te laten 
toenemen. Dit is al jaren moeizaam. voor sommige bewoners 
is de parkeerplaats heilig en dat botst met het groen. ik zou 
graag zien dat we het aantal auto’s in de wijk verkleinen. Dit kan 
bijvoorbeeld door je auto te delen. ik doe dat zelf via snapp-
car, onze honda jazz hybrid is volgens mij de meest gedeelde 
auto van het statenkwartier. Daarnaast ben ik voorstander van 
 betaald parkeren, dat zou ook ruimte moeten opleveren.”

Teamgeest 
ik vraag of er in zijn tijd binnen het bestuur veel veranderd is. 
“toen ik aantrad vond het een wat bestuurlijk en stijf clubje. 
ik miste sfeer. Daar is gelukkig verandering in gekomen. we 
hebben De sierkan als vaste vergaderlocatie moeten loslaten. 
De huur was te hoog voor de frequentie dat we er gebruik van 
 maakten. Daarnaast was het een wat kille ruimte en er was vaak 
gedoe. we vergaderen nu gewoon bij iemand thuis, de gastheer/

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

serieuZe eindBeLeGGer Biedt
HooGste Prijs VerHuurd o.G.
s n e l l e    a f h a n d e l i n g    s t a n d a a r d
Mail naar: direktie@reichmanenrommelaar.nl 
Makelaarskantoor reichman & rommelaar
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PoPPentHeater
Kooman’s Poppentheater speelt sinds 1969 elke woens-
dag en zaterdag om 14.30 uur kinder voorstellingen (5+) 
in het Statenkwartier. Bezoek een voorstelling met uw 
kind, kleinkind of verjaardagspartijtje. 
Frankenstraat 66, www.koomanspoppentheater.nl  
070-3559305 

Lessen oLieVerF teCHnieK
Atelier Ineke Toetenel, 
Antonie Heinsiusstraat 37
Maandag dinsdag woensdag 
11.00-13.30 of 19.30-22.00
informatie 070-523945 of 
inekeschilderlessen@versatel.nl

KoERiERtjES



Boudewijn de Blij (62)

woont sinds 1983 in het statenkwartier; tot  november 
2016 bestuurslid wijkoverleg portefeuille groen & 
 duurzaamheid; opleiding bedrijfskunde tu eindhoven; 
was o.a. fractiemedewerker Pvda, Directeur stivoro, 
 Directeur nederlandse hartstichting; is Directeur  
Fonds 1818;  getrouwd met Marjan engels, samen hebben 
ze 2 vol wassen zoons; twitter: @boudewijnb

vrouw zorgt voor koffie, koekjes, wijn en borrelnoten. als we iets 
groters hebben gaan we naar het Couvéehuis. niet alleen scheelt 
dat flink in de kosten maar het maakt de sfeer ook informeler en 
dat heeft de teamgeest flink verbeterd. ik vind het een leuke en 
gezellige groep die zich enthousiast inzet voor het statenkwartier.

Statenkoerier
Bij de statenkoerier is ook veel veranderd. Door korting op 
 subsidie van de gemeente was er geen solide economische 
basis meer voor de statenkoerier, we hebben die toen opge-
heven.  gelukkig is, mede door de inzet van Marion Petit, Mirjam 
kroemer, die de  advertentiewerving sterk heeft neergezet, en de 
redactie een  nieuwe, leukere statenkoerier herrezen die zichzelf 
weet te bedruipen.”

Expats
een belangrijk zorgpunt voor Boudewijn is hoe we de buiten-
landse bewoners meer bij de wijk kunnen betrekken, inmiddels 
is dit rond de 40% van de bewoners. hij ziet dit als belangrijk 
doel voor de toekomst. Boudewijn hierover; “veel buitenlanders, 
vooral expats, hebben hun eigen sociale kringetjes in Den haag. 
Ze verwachten hier maar kort te verblijven. we zien ze weinig bij 
wijkactiviteiten. alleen tijdens het walking Dinner zien we ze, 
vaak stelletjes. kijk, een activiteit als ‘Dichter aan huis’ is mis-
schien wat minder geschikt, maar de jaarlijkse kunstroute leent 
zich uitstekend voor buitenlanders. het zou helemaal geen gek 
idee zijn als het wijkoverleg een bestuurslid met de portefeuille 
‘expats’ zou hebben.”

Afscheid
tenslotte; vindt hij het jammer om weg te gaan? Boudewijn;  
“ja, het was een mooie periode met leuke, gezellige mensen.”
vindt hij het erg om weg te gaan? Boudewijn; “nee, het is juist goed 
dat mensen in besturen rouleren, dat je niet vastroest en op tijd 
plaats maakt voor een nieuwe generatie. een goede ontwikkeling in 
het statenkwartier is, en daar heeft het 100- jarig jubileum met al die 
mooie activiteiten aan bijgedragen, dat bewoners graag bij de wijk 
willen horen. Daardoor kostte het weinig moeite om een opvolger 
te vinden, er waren verscheidene kandidaten. in november wordt 
Micha de jong voorgedragen als mijn opvolger*, we schelen zo’n  
30 jaar maar hij brengt veel  kennis mee. ik heb er wel vertrouwen in 
dat het goed komt met mijn opvolging.”

* Meer over nieuwe bestuursleden in de volgende Statenkoerier

ProFessionaL orGaniZer
Uw huis, administratie en planning op orde. Wilt u dat? 
Bel
A professional organizer creates order in your home. 
Please call
Marjan engels, 06-4626 1327, www.marjanengels.nl

VriendenVereniGinG ZoeKt seCretaris
Wil je je inzetten voor ondersteuning van Museon en 
Omniversum? Het bestuur van de Vrienden van Museon 
en Omniversum zoekt secretaris (vrijwilliger).
info: 0642870400 of dickvanderkrogt@hotmail.com 
(voorzitter).

w o o n a t e L i e r
H o r u s
Breitnerlaan 107 
25% KORTING OP ONZE VOUWGORDIJNEN.
bel, mail of kom langs voor een vrijblijvende  offerte.
WWW.HORUS-ATELIER.NL, 06 45424170

woonateLier  H o r u s
voor al uw raamdecoratie gevestigd aan de
Breitnerlaan 107.(voorheen Weissenbruchstraat 36)
geopenddonderdag t/m zaterdag 12-00 tot 17-00
en op afspraak
06 45424170, WWW.HORUS-ATELIER.NL
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Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar passen. Dat weten wij als 
geen ander. Wij hebben een lange ervaring en een breed netwerk. Wij kennen onze klanten 
en weten wat ze willen. En waarom. Daarom zijn wij de beste onderhandelaars, de meest 
gedegen adviseurs en de meest empathische coaches. Omdat dat is wat ons drijft: uw 
beslissing er een te laten worden waar u nooit spijt van hebt.

070 350 70 50  |  WWW.ESTATA.NLUnique people, unique homes

Margot Koesen Ineke van Mechelen SALES  |  RENTALS  |  PROPERTY MANAGEMENTMarceline Strumphler

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek 
te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze 
gecerti� ceerde taxateurs.

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Nobelstraat 5, 2513 BC Den Haag  •  Telefoon 070 365 88 57  •  www.venduehuis.com

Kunst- en Antiekveiling 12 en 13 oktober  •  Kijkdagen: 7, 9 en 10 oktober 2016

Gevraagd: kunst en antiek

Een Yixing theepot
met metalen monturen, 

18e eeuw
Opbrengst: € 26.000

Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw waardevolle kunst en antiek 
te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact op met één van onze 
gecerti� ceerde taxateurs.

drs Peter Buurman, Taxateur porselein, aardewerk en Aziatica

Gevraagd: kunst en antiek

Jan Sluyters (1881-1957)
‘Paris’

Opbrengst: € 37.200

Théo van Rysselberghe (1862-1926)
‘Tulipes et capucines’ / 

‘Tulpen en Oost-Indische kers’
Opbrengst: € 31.000

VH_adv_benoordenhout_Peter_oktober2016.indd   1 25-07-16   14:58
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“Nou kijk, dit is een goed voorbeeld van wat ik bedoel”. Lisette Heuschen wijst vanuit haar rolstoel naar de 
bel van het nieuwe Couvéehuis: "die bel zit op een plek waar ik onmogelijk bij kan. De deur is hier altijd dicht 
dus moet ik om de hoek, op de Mauritslaan, tegen het raam tikken om aandacht te vragen als ik naar binnen 
wil. Dan ligt er ook nog een dikke, rubberen mat waarover ik heel moeilijk kan rijden. Binnen is er wel een 
prima liftje, maar ja, dan ben je al binnen".

op Wielen door de WiJk
Tekst en fotografie  Jan Bron Dik  ................................................................................................................................................................................

“onbegrijpelijk hè, ons nieuwe Couvéehuis! Pas geleden 
geopend. Dat ze bij de entree van dit openbare gebouw geen 
rekening met rolstoelers hebben gehouden!” 

In een rolstoel door de wijk
samen met lisette heuschen maak ik een rondgang door onze 
wijk. Zij in haar rolstoel en ik lopend. vanaf haar dertiende gaat 
zij nu ruim veertig jaar in een rolstoel door het leven. lisette is 
een opgewekte, levenslustige, zelfredzame vrouw, die zes jaar 
geleden na haar scheiding in onze wijk kwam wonen. Ze woont 
hier met veel plezier: "het is een prachtige wijk op een prachtige 
plek. strand, parken en alle voorzieningen binnen handbereik: 
wie wil dat nou niet?" haar reuma maakte dat zij haar oplei-
ding tot journalist helaas niet te gelde kon maken. wel was zij 
bij vele maatschappelijke organisaties actief. Zij begrijpt heel 
goed dat 'gezonde' mensen geen oog hebben voor de obstakels 

die haar handicap meebrengen. “Maar als je kon kijken met de 
ogen van iemand met een beperking, zou je ervaren hoeveel 
 belemmeringen er in de openbare ruimte zijn”. 

lisette is naast haar vele interesses, actief in de wijk en breed 
maatschappelijk georiënteerd. Zij was in het noorden van het 
land betrokken bij de implementatie van de wMo (wet Maat-

“Onbegrijpelijk hè, ons nieuwe 
 Couvéehuis! Pas geleden geopend.  
Dat ze bij de entree van dit openbare  
gebouw geen rekening met rol stoelers 
hebben gehouden!” 

Entree nieuwe Couvéehuis
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schappelijke ondersteuning), die per  
1 januari 2015 werd uitgebreid waarbij elke 
gemeente een aanspreekpunt voor zorg 
en ondersteuning kreeg.

Rechten van de Mens
lisette wees ons er op dat op 14 juli jl. 
in nederland het vn-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
in werking is getreden. nederland is 
binnen europa een van de landen die dit 
verdrag als laatste ratificeerde: bijna tien 
jaar duurde dit. 

het College voor de rechten van de 
Mens begint nu haar werkzaamheden 
als toezichthouder op implementatie en 
uitvoering van het verdrag in nederland. 
ratificatie van dit verdrag betekent dat 
de overheid haar wetten en beleid moet 
toepassen in overeenstemming met 
het verdrag. het maakt de positie van 

Steigers, een van de vele obstakels op de stoep

Op de straathoek geparkeerd. Zo is er geen doorgang mogelijk

personen met een beperking sterker, want 
het verdrag bepaalt dat zij op het gebied 
van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg 
en een aantal andere terreinen regie over 
hun eigen leven hebben. 

implementatie van het verdrag moet zo 
concreet mogelijk, maar gebeurt in ons 
land gedecentraliseerd. “erg jammer”, vindt 
lisette. “omdat er geen richtlijnen zijn zal 
het nu naar verwachting in alle gemeenten 
gaan verschillen”. vws-staatssecretaris 
van rijn gaf eerder toe dat de lokale 
overheden hun eigen prioriteiten zullen 
kiezen. Met ook verschil in tempo. Maar hij 
verwacht dat gemeenten hun verantwoor-
delijkheid hierin zullen nemen. Moet er 
toch druk worden uitgeoefend, dan zal van 
rijn dat niet nalaten onder streepte hij dit 
voorjaar in de eerste kamer. 

Toegankelijke wijk?
er zijn naar schatting twee miljoen 
nederlanders met een beperking. “ja, 
tegenwoordig spreekt men over be-
perking, niet meer over handicap” zegt 
lisette. “Mij maakt het niet uit”. handicap 
of beperking, het kan natuurlijk van alles 
betreffen. Met lisette kijk ik vandaag 
vooral naar de toegankelijkheid van onze 
wijk voor mensen met een motorische 
beperking. want het verdrag gaat ook 
over de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte; niet alleen de wettelijke maar ook 
de werkelijke gelijkheid voor mensen met 
een beperking. 
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en daar schort nogal wat aan, blijkt bij onze rondgang. het begint 
er al mee dat de bestrating van de trottoirs in onze wijk vaak nogal 
beroerd is, “hobbel-de-bobbel” zoals lisette zegt. Daarbij zijn de ver-
laagde trottoirbanden op de straathoeken vaak verzakt, beschadigd 
en verwaarloosd. voor rolstoelgebruikers zijn die juist van vitaal 
belang, om hun weg te kunnen vervolgen. “Maar dat geldt ook voor 
mensen met kinderwagens, rollators en scoot mobiels” voegt lisette 
eraan toe. “en met kleine wieltjes heb je dan al helemaal gauw een 
probleem. slecht en nalatig onderhoud van de gemeente”.

Dan hebben we het nog niet over de meestal onnadenkende 
medemens maar soms ook nare aso’s die hun auto juist parkeren 
op de straathoek. een rolstoelgebruiker kan dan niet eens verder, 
maar moet terug of omrijden. 

over obstakels gesproken: de vele steigers in de straten, slecht 
geparkeerde fietsen en bakfietsen op nauwe trottoirs, de moeilijk 
neembare doorgang bij Flavor’s, de vele dominante reclame-
borden op de Fred, vaak rommelig op de stoep geplaatst. lisette: 
“rolstoelgebruikers zitten laag. als je staat heb je meer overzicht 
dan wanneer je zit”.

Openbare voorzieningen
inderdaad, een rolstoelgebruiker kijkt zittend de wereld in. niet 
alleen bij verplaatsing maar ook bij alle andere handelingen. 
Zoals bijvoorbeeld bij het pinnen van geld. “vaak zijn pin-
apparaten in de openbare ruimte maar ook in winkels voor mij 
te hoog. Meestal zonder er bij na te denken zijn ze geïnstalleerd, 
voor staande mensen. Bij de meeste geldautomaten in onze wijk 

kan ik wel pinnen, maar de displays zijn in een sta-hoek. Door 
de lichtinval zie ik niets. Moet ik dus op gevoel doen”. “uiteraard 
kom ik ook bij het postagentschap van Paagman. Daar heeft de 
toonbank een laag, én hoog gedeelte: ideaal”.

“winkeltoegankelijkheid is nogal verschillend. Maar gelukkig kan 
ik bijna overal terecht waar ik wezen wil. en als ik wat assistentie 
nodig heb, vraag ik het gewoon. Mensen staan bij beperkingen 
voor een rolstoelgebruiker niet stil, dat snap ik. onlangs bezocht 
ik een kennis in onze wijk. vooraf belde ik op of ik met mijn 
rolstoel naar binnen kon. hij moest eerst nadenken, naar buiten 
lopen en zag pas toen dat hij een opstapje heeft voor zijn huis. 
voor hem de automatische piloot, voor mij eerst altijd checken.”

lisette vindt het stadsdeelkantoor scheveningen, met het aparte 
liftje naast de trap, een mooi voorbeeld van prima toegankelijk-
heid. “oude, statige gebouwen met een openbare functie hebben 
vaak van die lelijke voorzetopgangen. het moest zo goedkoop 
mogelijk. ook heeft men vaak een oprit met een helling-
percentage waar je niets mee kunt: véél te steil”. 

“er wordt gewoon niet goed over nagedacht. Zo heeft het 
 gemeentemuseum, na de galerie-entree, een prachtig liftje bij 
de opstap aangebracht dat geheel is ingepast in het interieur. 
Maar die mooie toegankelijkheid stopt daarna abrupt, want dan 
sta je voor grote zware deuren die niet automatisch open gaan. 
juíst de stad van vrede en recht zou met de ratificering van dit 
vn-verdrag, wat mij betreft, een voortrekkersrol moeten nemen 
in toegankelijkheid van de openbare ruimte”. 

Geld pinnen is voor staande mensen
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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

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
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Kranenburgweg 17b Tel. 070 - 354 90 08
2581 XX Den Haag Mobiel: 06 - 51701393  
 fheijstek@telfort.nl

AKER UITVAARTEN
onderscheidend, persoonlijk, stijlvol

Ilona Molhuysen
06 24 61 12 00

Simone Remmen
06 55 70 66 15

www.akeruitvaarten.nl
Plein 2, 2242 KB Wassenaar

Overlijden melden? 
Bel 24 uur per dag 

088-788 0 788

schoolwerk goed geregeld!

bij AFTER’S COOL

Voor leerlingen van o.a. VCL, Maris, Maerlant, 
HML, Haganum, Vrije School en Sorghvliet van 
maandag tot en met vrijdag van 13.30-18.30 uur in 
de Pansierstraat 17-19 en in het Maerlant-Lyceum.

Informatie: Miranda Delis MSc, tel. 070-3319770 
scheveningen@afterscool.nl - www.afterscool.nl

huiswerk & bijles
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Tekst en fotografie Menno de Groot   .........................................................................................................................................................................

led op de Fred
Op initiatief van Buurtenergie Statenkwartier (BES) en het bedrijf Energy Guards is op  
1 september de actie LED OP DE FRED gestart. Deze actie, die nog tot 31 december loopt, 
is er op gericht om bewoners en bedrijven in het Statenkwartier voor te lichten over het 
gebruik van ledverlichting. 

Gratis advies
Bes zal zich voornamelijk richten op de bewoners van de wijk. 
er zullen voor lichtings bijeenkomsten worden gehouden waar 
men onafhankelijk advies krijgt over de voordelen en het ge-
bruik van led verlichting in huis. tijdens de actie zal een aantal 
winkeliers waar ledlampen worden verkocht korting verlenen 
om het nog aantrekkelijker te maken om over te gaan.

energy guards richt zich met name op winkeliers op de Fred. Zij 
krijgen het aanbod om hun winkel te laten schouwen waarbij 
gekeken wordt hoe de verlichting zo goed mogelijk kan worden 
verbeterd en vervangen door led. hierbij krijgt energy guards 
ondersteuning van Philips lighting. De schouw en de adviezen 
zijn kosteloos en geheel vrijblijvend; het verplicht tot niets!

het overige MkB, denk daarbij aan bijvoorbeeld aan 
 accountants, adviesbureaus en artsen in de wijk, wordt ook 
benaderd met informatie over ledverlichting. 

De voordelen van ledverlichting
ten opzicht van gloei- en halogeen lampen:
•  Energiezuinig – 80% minder  energiegebruik.
•  Gaat langer mee – 20.000 branduren ten opzichte van 1000. 

Professionele ledverlichting gaat zelfs tot wel 50.000 uur mee.
•  Wordt niet heet – een ledlamp zet zo’n 80% van de energie 

om in licht, een gloeilamp maar 10%
•  Schokbestendig – steviger dan een gloeilamp.
•  Geen UV en infrarood in het spectrum – uv kan een negatieve 

invloed hebben op sommige kunststoffen

ten opzichte van spaarlampen en tL-buizen:
•  Ook warme sfeervolle lichtkleuren – led is niet meer koud en 

is inmiddels in alle kleuren te krijgen.
•  Geen opstarttijd – hierdoor is led heel geschikt voor ruimtes 

waar je kort aanwezig bent
•  Alle soorten en maten – spreekt voor zich.
•  Geen kwik – kapotte led hoeft niet bij het chemisch afval, 

spaarlampen wel.

Er zijn natuurlijk ook een paar nadelen
led kan niet goed tegen hitte. Dit betekent dat het koelsysteem 
van de lamp goed moet zijn. hier zit dan ook vaak het prijs-
verschil in.

Dimmen gaat soms niet met standaard dimmers. een belangrijk 
aandachtspunt bij vervanging.

led is duurder dan conventionele verlichting. Dit is vooral een 
struikelpunt voor ondernemers. Zij kennen de voordelen van led 
en weten dat de terugverdientijd soms zelfs korter dan een jaar 
is maar kunnen het geld voor de investering gewoon niet missen.

Wat levert het op
aantal lampen 35
Investering vervanging door led:  
35 x €8,- = €280,-
1 branduur per lamp per dag (Dit is super zuinig) 35 x 1 = 35 
branduren per dag
 kostenvergelijking bij een stroomprijs van €0,20 kwh:
oude lampen: 456 x €0,20 = €91,20
ledlampen  : 51 x €0,20 = €10,20
Verschil: €81,- per jaar 

Levensduur
een goede ledlamp gaat 25.000 uur mee. een gloeilamp maxi-
maal 2.000 uur. 25.000 : 2.000 = 12,5 keer langer. 
een gloeilamp kost €2,-. een ledlamp €8,- Dus: €2,- x 12,5 = €25,- 
t.o.v. €8,-. Dat is weer €17,- verdienen per lamp.

De winst voor het milieu is minder productie energie en veel 
minder verbruik. 

Duurzaam Den Haag en de investeringsfinanciering 
door Volgroen
Duurzaam Den haag wakkert nieuwe, duurzame initiatieven 
van bewoners en ondernemers aan en helpen hen verder. Bij-
voorbeeld door bijeenkomsten te organiseren en door initiatief-
nemers te koppelen aan andere bewoners, ondernemers, 
overheden, grote bedrijven en werkgevers. Duurzaam Den 
haag was meteen enthousiast over led op de Fred en wilde 
graag aanhaken. 

voor het probleem van de hoge kosten van ledverlichting 
voor de ondernemers, vaak hebben zij gewoon het geld niet, 
 koppelden Duurzaam Den haag de actie aan volgroen, een 
bureau dat energiebesparingsprojecten in de zakelijke markt 
financiert en waar zij goede ervaringen mee heeft.

De financiering vindt plaats op basis van een speciaal    
opera tionele lease product voor ledverlichtinsprojecten van 
€2.000 tot €100.000

“De schouw en de adviezen zijn 
 kosteloos en geheel vrijblijvend;  
het verplicht tot niets!”
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“ik heb de afgelopen 3 jaar alle verlichting vervangen door led 
omdat het enorm veel energie scheelt, zelfs de lampjes in de 
gangkast die maar een paar minuten per jaar branden.

een ledlamp is 8 keer zuiniger dan een gloeilamp. voor een 
gloeilamp geldt zelfs dat we deze direct moeten vervangen 
voor led. De productie van een gloeilamp kost betrekkelijk 
weinig energie, die kunnen we dus beter recyclen. voor 
spaarlampen geldt dit niet. Die zijn vrij zuinig en hebben veel 
energie gekost om te maken, het is milieuvriendelijker om 

die op te gebruiken. wel moeten we kapotte spaarlampen 
inleveren bij speciale inleverpunten, er zit namelijk kwik in 
dat zeer schadelijk is. 

De lichtkwaliteit vind ik beter dan die van spaar- en gloei-
lampen, bovendien kan iedereen zijn eigen voorkeur kopen. 
wanneer iemand van heel veel warm licht houdt is dat te 
koop. Maar ook koud licht is te krijgen. Philips heeft nu led-
lampen die in een standaard e27 fitting passen en die geven 
alle kleuren die er bestaan.“

Bastiaan Stevens, adviseur duurzaamheid

praktijkvoorbeeld – de bewoner
Bastiaan Stevens is onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzaamheid en woont in de Sonoy-
straat. Hij is al jaren bezig om de woning, waar hij met zijn vriendin Marije en zoontje Jan woont, 
energie-neutraal te maken. Over ledverlichting zegt hij het volgende:

kenmerken van deze financiering is dat hij 100% is, gedurende de 
leaseperiode niet ingrijpt op de balans en de vermogenspositie 
van het bedrijf en dat volgroen zich niet bindt aan een specifieke 
technische leverancier.

Communicatie 
De communicatie over de actie zal voornamelijk plaatsvinden via 
www.statenkwartier.nl, Facebook (statenkwartier en led op de 
Fred), posters en flyers. houdt uw brievenbus dus in de gaten!
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. WiM roMiJn, een VriJWilliger uit 
het CouVéehuis 
Tekst Christa Bergmann  Fotografie Abe van der Werff  ........................................................................................................................................

Sinds een paar maanden werk ik samen met een vriendin als vrijwilligster bij het maaltijdenproject van 
het Couvéehuis. Ik ontmoet in de keuken Wim Romijn, één van de koks uit het Couvéehuis. Onder de 
indruk van wat deze man als vrijwilliger allemaal klaarspeelt, heb ik bedacht om hem voor het blad de 
Statenkoerier te interviewen en een gezicht te geven.

Wim Romijn in de keuken van het Couvéehuis
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Wie is Wim Romijn?
wim romijn is 62 jaar, op 12 mei 1954 geboren in rotterdam. hij 
is weduwnaar en heeft 2 dochters en een zoon. na jarenlang in 
Den haag gewoond te hebben, woont wim inmiddels 15 jaar met 
heel veel plezier aan de Badhuiskade in scheveningen. Zijn vrouw 
jenny was de aanleiding om in scheveningen te gaan wonen. hij 
heeft het hier prima naar de zin. “wat wil je nog meer, mijn zoon 
en zijn vrouw én mijn kleinkinderen wonen ook al jaren in deze 
flat, mijn dochters met hun kinderen wonen eveneens dicht in de 
buurt. ik heb een kinderboerderij tegenover de flat, ik woon vlak 
bij het strand en ik heb een heerlijke grote galerij voor de deur”! 
hij laat trots de foto’s van zijn galerij zien die vol bloemen staat.

helaas is zijn vrouw jenny 6 jaar geleden in dit huis aan long-
kanker overleden. Ze was pas 55 jaar. Ze waren 35 jaar samen. 
“hoewel ik haar elke dag mis moet ik de draad weer oppakken en 
dat doe ik met het verrichten van veel vrijwilligerswerk, zoals het 
zorgen voor ouderen en het verrichten van hand en spandiensten 
voor het Couvéehuis. Daarnaast breng ik graag tijd met mijn 
kleinkinderen door”.

Hoe kwam je zo als vrijwilliger in het  
Couvéehuis terecht?
wim vertelt dat hij 20 jaar zijn eigen timmer- en onderhouds-
bedrijf heeft gehad. helaas moest hij hiermee stoppen omdat hij 
zijn vrouw thuis moest verzorgen en de crisis zich aandiende.  
“ik ben twee jaar werkeloos geweest en wilde elke klus oppakken 
die ik maar voor ogen kreeg, thuis zitten is echt helemaal niets 
voor mij. het lukte me niet om op de reguliere arbeidsmarkt aan 
de slag te gaan. ik was voor de arbeidsmarkt kennelijk te oud”. 
 verbaasd was wim dat hij, toen hij met zijn 58 jaar werk ging 
zoeken, regelmatig van de uwv de vraag kreeg: “wat doet u 
hier?...”nou, werken” zei hij dan altijd steevast! 

Zijn eerste werk als vrijwilliger was het regelen van activiteiten  
in de buurt zoals ‘de sterkste man van het Bakkersplein’ en  
braderieën organiseren.

vanuit zijn uitkeringssituatie kwam wim bij welzijn  scheveningen 
terecht. “ik vind het belangrijk wat voor de gemeenschap te doen 
en het pakt nog leuk uit ook! ik werd heel goed opgevangen en 
ik mocht kiezen wat voor soort vrijwilligerswerk ik wilde doen.” 
wim koos voor de klussendienst. “ik werk al heel lang voor 
 ouderen om bij hen thuis allerlei klussen voor ze te doen.  
ik vind dat ontzettend dankbaar werk!”

ik zie de twinkeling in zijn ogen en ik vraag hem om anekdotes. 
wim memoreert: “een vrouw die 76 jaar is met twee nieuwe 
 heupen, twee keer een tia gehad, rugklachten heeft én CoPD, 
is zo dankbaar als ik haar help met klusjes in huis, dát is voor mij 
het meest dankbare werk! Maar ook een vrouw bij wie thuis de 

kraan lekt, en die vraagt of ik even langs kan komen…..en uit-
eindelijk blijkt dat ik de kraan gewoon dicht moest draaien!  
Ze had het niet in de gaten”. 

op een gegeven moment krijgt wim het verzoek om in het 
Couvée huis tafel en stoelen te rangschikken tussen de cursussen 
in. “voorheen had je hiervoor betaalde krachten zoals bijvoor-
beeld de beheerders. Dat is nu allemaal wegbezuinigd en worden 
voor allerlei taken vrijwilligers ingezet. Momenteel werken er  
250 vrijwilligers in het Couvéehuis”, zegt wim trots. 

“op een gegeven moment vertelde ik een keer aan de manager 
van het Couvéehuis over mijn hobby ‘koken’. vervolgens vroeg 
ze of ik 1x per maand voor alleenstaande ouderen in het staten-
kwartier wilde gaan koken. ik zei volmondig ja! inmiddels is 
dat alweer 1,5 jaar geleden en het verrast mij dat ik het koken 
wel heel erg leuk ben gaan vinden”. wim legt zijn hart en ziel 
er volledig in en wil de gasten echt in de watten leggen. Mooie 
bijkomstigheid is dat zijn zoon chef-kok is in een goed restaurant. 
“regelmatig overleg ik met hem om weer eens een bijzondere 
maaltijd te gaan maken”. 

Typerend voor de kookkunsten van Wim
hij kookt alles vers en het liefst afwijkende gerechten zoals bij-
voorbeeld japans. “ik kook nooit de hollandse pot, daar kunnen 
mensen zich op donderdag en vrijdag voor opgeven."

hij maakt er een sport van om iedere keer weer op zoek te gaan 
naar aanbiedingen op het gebied van levensmiddelen maar ook 
om de aankleding van de tafels rond de feestdagen in ‘de salon’ 
(zo noemt wim de eetkamer) mooi te maken. hij doet dat graag 
in overleg met het team waarmee hij de maaltijden verzorgt. 
tijdens de maaltijden serveert wim graag de wijn en frisdrank uit 
en maakt daarbij even een praatje met de gasten!

Voor wie is het maaltijdproject bestemd?
het maaltijdproject is oorspronkelijk opgezet voor de alleen-
staande ouderen uit de wijk. een driegangen menu kost €5! 
uiteindelijk kan iedereen zich opgeven voor een maaltijd. wim 
wil alleen nog wel het volgende onder de aandacht brengen: 
“wellicht kent u een buurvrouw/man die best wel eens een keer 
buiten de deur wil eten; neem hem of haar eens mee”. 
let wel: er kan geen rekening gehouden worden met dieet-
wensen/allergieën.

Opgeven voor een maaltijd?
wilt u zichzelf of iemand anders opgeven voor een maaltijd in  
het Couvéehuis? raadpleeg de receptie van het Couvéehuis  
070-3500694 of raadpleeg de website:  
http://www.welzijnscheveningen.nl/statenkwartier/Couvéehuis.

er staan vele vrijwilligers voor u klaar!

“Ik werk al heel lang voor ouderen 
om bij hen thuis allerlei klussen voor 
ze te doen. Ik vind dat ontzettend 
dankbaar werk!”

“Ik kook nooit de Hollandse pot, 
daar kunnen mensen zich op 
 donderdag en vrijdag voor opgeven."
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Alexandria Garantie Aannemers is a nationally certifi ed building and painting company, 

active in the property sector since 1920; that’s three generations! We combine traditional 

craftsmanship and youthful vigour with a healthy dose of enthusiasm and reliability. 

Please fi ll in the English form to 

request your quotation on our 

website: www.alexandriabv.nl

“Only he who can build something better may tear down”  Mahatma Gandhi.

DÉ ACTIEVE 
MAKELAAR 

IN HET STATEN-
KWARTIER

www.korffdegidts.nlVan Boetzelaerlaan 1  | 2581 AA Den Haag  | T 070-3558400  | info@korffdegidts.nl

www.korffdegidts.nl

9,0Funda klant-
tevredenheid:

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

T 070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL
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ijkVriJWilligers en Mantelzorgers  
kunnen een Cadeau uitzoeken  
in de WebWinkel
Tekst Jacqueline de Vroet   ............................................................................................................................................................................................

De Gemeente Den Haag waardeert de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. 
Zij doen belangrijk en bijzonder werk. Daarom mogen zij cadeaus uitkiezen in de 
webwinkel, van gezellige uitstapjes tot gezonde producten. 

De gemeente Den haag is trots op de 
ruim 135.000 vrijwilligers en 85.000 
mantelzorgers. Zij hebben het vaak 
druk en hebben weinig tijd om zich te 
ontspannen. De gemeente Den haag 
doet graag iets voor hen terug en gunt 
iedereen die zich  belangeloos inzet 
voor de stad of een ander een cadeau. 

Tegoed om te shoppen
haagse mantelzorgers ontvangen 
jaarlijks 100 credits om te shoppen 
in de webwinkel, en vrijwilligers 20. 
Dit tegoed kan in één keer worden 
besteed of gedurende het jaar aan 
meerdere cadeaus worden besteed. 
Dit kan tot uiterlijk 31 december 2016. 
veel van de cadeaus zijn meer waard 
dan de credits. een bioscoopbon 
krijg je bijvoorbeeld al voor 7 credits, 
terwijl deze normaal 10 kost. andere 

voorbeelden zijn een rituals voucher t.w.v. 
8 credits, een bezoek aan Madurodam 
voor 12 credits en een 3-gangenmenu bij 
humphrey’s 20 credits. 

Wie komen er in aanmerking? 
iedere haagse vrijwilliger die vrijwilligers-
werk doet in Den haag én iedereen die 
zorgt voor ander in Den haag kan zich 
digitaal aanmelden. Met de code die zij na 
goedgekeurde registratie per e-mail ont-
vangen, kunnen zij shoppen. er zijn twee 
webwinkels, een voor de mantelzorgers en 
een voor de vrijwilligers. aanmelden voor 
beide kan ook.  

•  Mantelzorgers:  
www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel 

•  Vrijwilligers:  
www.denhaagdoet.nl/webwinkel 

Hulplijn
voor hulp bij het registreren kunnen vrijwilligers en mantel zorgers bellen met de servicetelefoon via tel. 070- 3024419  
(ma t/m vr, 09.00-17.00 uur) of langsgaan bij een van de  gemeentelijke servicepunten in de stad. Zij hebben ’t verdiend! 
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Celeste
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

H A U T E  P A R F U M S

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

celeste.adv-3.indd   1 25-10-13   12:26

WWW.ZUIDERSTRANDTHEATER.NL

EEN 
WERVELEND 
NIEUW 
SEIZOEN!

BOEK NU 

UW KAARTEN  

VOOR 16/17

dans • muziek • opera 
spektakel • familie 
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In het Statenkwartier neemt het Frederik Hendrikplein bij de  
viering van Koningsdag – voorheen Koninginnedag – al jaar en  
dag een centrale plaats in. De traditioneel daar gehouden (kinder)kermis  
dateert uit de beginjaren van de regering van koningin Juliana, dus van omstreeks  
1950, en biedt de jeugd sindsdien van eind april tot begin mei vermaak in de vorm van  
onder meer een draaimolen, een rupsbaan, botsautootjes, een schiettent en diverse snoep-  
en wafelkramen. 

Tekst Karel Wagemans  ........................................................................................................

halverwege de jaren 1990 verleende de gemeente vergunning 
om op de feestdag zelf tevens een vrijmarkt op de aert van der 
goesstraat en Frederik hendriklaan te houden. Die formule 
bleek een groot succes: vele duizenden komen er dan een  
kijkje nemen of een koopje doen. Zelfs de speciale dag, die  
30 april 2013 werd door de abdicatie van koningin Beatrix en de 
in huldiging van haar opvolger, koning  willem-alexander, bracht 
in dat patroon geen verandering. Zij die toen niet thuis voor de 
buis wilden hangen om de plechtigheden te amsterdam op de 
voet te volgen, bleven daarvan niettemin au courant door de 
op centrale plekken op de laan geplaatste zeer grote beeld-
schermen, waarop de tv- uitzending van de gebeurte nissen 
rechtstreeks van minuut tot minuut te volgen was. het leek er 
die dag – misschien mede hierdoor – zelfs drukker dan ooit.

Maar óók in de vooroorlogse jaren (en zonder dit soort 
 moderne middelen van directe visuele communicatie) kon het 
toen op en bij het Frederik hendrikplein beslist een drukte 
van belang zijn. ondanks de totaal andere manier, waarop een 
oranjefeest in die dagen gestalte kreeg. Zoals op 31 augustus 
1927, de datum waarop koningin wilhelmina haar 47ste verjaar-
dag vierde. om zijn verslag nog in de avondeditie geplaatst te 
kunnen zien, was een reporter van Het Vaderland er op die dag 
al tijdig aanwezig. en hoewel zo'n 90 jaar terug door hem ge-
noteerd, begint zijn verslag toch heel eigentijds. namelijk met 
de vraag of de politie de zaken wel in de hand kon houden... 

-  Ja, meneer, het is niet zoo heel moeielijk er orde onder te houden, 
want meziek is toch heusch wat moois, zei een politie-agent.  
U ziet wel, het is hier stampvol op het  Frederik Hendrikplein en de 
menschen luisteren met aandacht, maar het is een beetje saai.

- Saai? zoo vraag ik.
- Ja, meneer, saai!
- Waarom?
-  Wel, meneer, ze motten allemaal  luisteren, en ze zouwen zoo 

graag zellevers ook  meezingen, want het is de verjaardag van 
Hare Majesteit.

Groote menschen, dames en heeren, visschersvrouwtjes, jongens 
en meisjes, kinderen, allen staan vol aandacht naar de muziek 
van de kapel Meyerbeer te luisteren. De kranige dirigent, meneer 
Bielen [albert Bielen (1881-1934), musicus en voorzitter van het 
haagse harmoniegezelschap Meyerbeer], is een man naar mijn 
hart – en zijn orkestleden spelen zoo rhytmisch, zoo meesleepend… 
Het is een genot er naar te luisteren. Meziek op den verjaardag 
onzer Koningin! En daar komt er opeens een ouwe meneer, die 
ondanks zijn grijze haren er toch jong en levenslustig uitziet, en 
opeens staat ie naast meneer Bielen, begroet hem en de orkest-
leden. En alsof er een wonder gebeurt: plotseling zingt iedereen 
mee: Het Wilhelmus, Wien Neerlandsch Bloed, Wij willen Holland 
houen, ’t Is plicht dat iedere jongen, In een blauw geruiten kiel, Gij 
schitterende kleuren, enz.

Iedereen is vol geestdrift, iedereen zingt mee. Overal stralende 
oogen. De oudere dames en heeren glunderen, de politie-agenten 
lachen, de kinderen, jongens en meisjes, ze jubelen, ze schateren,  
ze schreeuwen het uit van pleizier. Eenige kleuters, jongens en 
meisjes, vragen dien ouwen, levenlustigen meneer, of ze  eventjes 
een liedje alleen mogen zingen. Doodsche stilte, en ont roering 
 onder de vele honderden, door het reine kindergezang. De 
 muzikanten leggen hun instrumenten neer en zij allen zingen  
onze heerlijke nationale liederen mede. Een luid “hoera” klinkt  
over het prachtige Frederik Hendrikplein.

MuziekFestiJn 
op het 
Frederik hendrikplein

Koningin Wilhelmina

“In het Statenkwartier neemt het 
 Frederik Hendrikplein bij de 
viering van Koningsdag – voorheen 
Koninginnedag – al jaar en 
dag een centrale plaats in”
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“’t Is plicht dat iedere jongen” klinkt nu 
 weder. En bij de woorden “voor  Koningin 
en Vaderland” barst alles los. Die ouwe, 
 glundere  meneer weet ze allen te 
 electri seeren. De menschen zijn opge-
wonden, overal stralende oogen, waaruit 
geluk en liefde voor het zingen en voor onze 
geliefde Koningin straalt. 
-  Zeg agent, wie is die leukert? vraagt  

een meneer.
-  Maar meneer, zegt ie, kent U hem dan niet?
En opeens klinkt het uit honderden kelen: 
”Arnold Spoel gaat nooit verloren.”
- Zoo, nu snap ik het, agent.

En Spoel wordt door groote menschen, door 
meisjes en jongens, door groot en klein op 
de handen gedragen en ze sleepen hem mee, 
ze jubelen, ze hangen om zijn hals, zijn jas, 
zijn sikkie – neen, zoo iets heb ik nog nooit 

bijgewoond. En die ouwe-jonge, geestdriftige 
Spoel, bracht vreugde, geluk, zonneschijn, 
en liefde voor Vaderland en Koningin op dat 
prachtige Frederik Hendrikplein. En weer 
klonk het: “Arnold Spoel gaat nooit verloren, 
falderaldeliere…”

als toelichting zij hier nog vermeld, dat de 
op die koninginnedag in 1927 zo  spontaan 
gehuldigde musicus arnold spoel (1859-
1934), dirigent, concertzanger en com ponist 
van vele indertijd populaire vader lands-
lievende liederen was, waaronder wij willen 
holland houen. hij was tevens oprichter 
van de nederlandsche vereeniging voor 
den volkszang. spoel woonde in die dagen 
in de adriaan Pauwstraat nr. 41, dus nabij 
het Frederik hendrikplein. in het stadsdeel 
loosduinen werd in 1960 als hulde betoon 
een straat naar hem vernoemd.

Kermis 2013

Arnold Spoel

"En die ouwe-jonge, geestdriftige Spoel, bracht vreugde, geluk, zonneschijn, en 
liefde voor Vaderland en Koningin op dat prachtige Frederik Hendrikplein"
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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:

• MKB ondernemingen

• Directeur grootaandeelhouders

• Vrije beroepers

• Stichtingen en verenigingen

• Particulieren 

Especially for Expats: 

• We provide a full-service concept 

(tax planning and filing)

Onze dienstverlening:

 
• Fiscale advisering zakelijk en privé 

• Financiële (vermogens-) planning

• Actuele management informatie 

• 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 is: 

• Geïntegreerde aanpak 

• Multidisciplinaire 

financiële dienstverlening 

• Helder totaalresultaat

 
Masman Bosman

accountants & belastingadviseurs

T. 070 - 33 80 500

Eisenhowerlaan 124

2517 KM Den Haag

www.masmanbosman.nl

 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag (1e kinderdagverblijf in het Statenkwartier) vanaf 1997 uw vertrouwde adres voor kinderopvang kunt 
u vinden aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Ons landelijk registratienummer is 154505420. 
 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website, t.w. www.villavalentijn.nl en emailadres info@villavalentijn.nl (zie ook Query code).  
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op 0854-890090.  
 
Opvangvormen zijn o.a.: 40-, 48-, 52 weken p/j en flexibel. 
 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag staat voor knusheid, gezelligheid en geborgenheid. Wij werken 
horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd: 3 mnd. - 1 jaar (Roze groep), 1 - 2 jaar (Gele groep), 
2 - 3 jaar (Turquoise groep), 3 - 4 jaar (Rode groep). Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende 
ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.  

Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.   
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Uw dromen en ambities uit laten komen. Dat is ons 
doel. Bij ING Private Banking werken we hier met een 
team van specialisten hard aan. De private banker en de 
accountmanager, maar bijvoorbeeld ook de econoom en 
de app-ontwikkelaar. Want de wereld verandert, en als u 
het mij vraagt draait het nu  om samenwerking.

We hebben onze private banking dienstverlening ingrijpend 
vernieuwd. Onze organisatie hebben we ingericht als een 
netwerk waarin verschillende disciplines nauw samenwerken. 
We dagen elkaar uit om steeds net iets verder te gaan, om 
zo  de beste oplossingen voor u te bedenken.  

Blijven vernieuwen
Onze drang om te blijven vernieuwen heeft al geleid tot 
vernieuwende technologieën als stemherkenning en 
beveiliging via vingerafdruk in de Mobiel Bankieren App. 
Het zijn innovaties waarmee we dagelijkse bankzaken voor 
u makkelijker en veiliger maken.

Vernieuwen betekent ook vooruitkijken. We merken dat 
persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke ambities steeds 
meer verweven raken. Goede doelen steunen, schenken 
binnen de familie, uw kennis en een deel van uw kapitaal 
inzetten als informal investor – het zijn een paar voorbeelden 
van vraagstukken die ik geregeld met relaties bespreek. 
Vaak hoor ik in die gesprekken terug dat zij de toekomst 
onzeker vinden. Ze vragen zich af hoe het straks loopt, als 
ze besluiten om hun onderneming van de hand te doen. 
Hoe staan de persoonlijke financiën er dan voor? Kunnen 
ze net zo comfortabel blijven leven als ze gewend zijn? 
Kunnen ze een deel van het vermogen overdragen aan de 
volgende generatie? 

Ik begrijp heel goed dat het niet eenvoudig is om de toekomst 
te voorspellen. Maar met onze nieuwe dienstverlening komen 
we daarbij wel dicht in de buurt. Samen met u kunnen we 
uw toekomst plannen. Bij ING Private Banking noemen we dit 
Forward planning. Zo helpen we u om uw financiële doelen te 
bereiken. Dat is geen eenmalig plan voor later; we bieden u 
continu inzicht in uw vermogensopbouw en we kijken regel
matig samen met u naar uw doelen en wensen. Zijn ze nog 
hetzelfde? Loopt uw vermogensopbouw hiermee in de pas?

Méér dan een bank
De combinatie van persoonlijke aandacht, innovatie en de 
samenwerking met een team van deskundigen heeft er 
mede voor gezorgd dat we in 2015 zijn uitgeroepen tot Beste 
Private Bank van Nederland. Steeds meer klanten waarderen 
onze aanpak, daardoor zijn we de snelst groeiende Private 
Bank. Daar ben ik trots op. We doen het samen. En we doen 
het voor u. 

Ook ons pand aan de Willem de Zwijgerlaan 43 groeit en 
vernieuwt, zodat u meer ruimte en privacy heeft op ons 
kantoor. Hierdoor is het pand tijdelijk gesloten, maar vanaf 
25 oktober 2016 bent u er weer van harte welkom.

Wilt u ook samen met ons een blik op uw toekomst werpen? 
Bent u nieuwsgierig naar wat de vernieuwingen binnen  
ING Private Banking voor u kunnen betekenen? Neemt u 
gerust contact met mij op. 

Jacomina Martens  
Private Banker
Mobiel: 06 13 18 62 14
Email: jacomina.martens@ing.nl 

Wij groeien en vernieuwen voor u

2754 Advertorial PriBa Jacomina Martens 185x251.indd   1 18-07-16   13:21
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In Den Haag begon ooit het 
 initiatief om dichters en 
 schrijvers uit eigen werk te 
laten voorlezen in particuliere 
huizen. Na de voordracht kreeg 
het  publiek gelegenheid met de 
dichter in gesprek te gaan. 

De stichting Dichter aan Huis had 
hiermee in Den Haag veel succes. 

diChter aan huis

is natuurlijk beperkt, dat is overal zo 
(zo’n 20 bezoekers per sessie). waarom 
werkt ze zo graag aan dit evenement 
mee? “omdat ik heel blij ben te wonen 
in het mooie statenkwartier waar alles 
wat er gebeurt zo de moeite waard is. 
het is een voorrecht hier te zijn en ik wil 
anderen in dit genoegen af en toe laten 
delen. iets terug doen, zeg maar voor het 
algemeen welzijn.” lies verveld houdt van 
het statenkwartier, dat is wel duidelijk. 
Ze bemoeide zich intensief met het groen 
dat de gemeente dit jaar in een driehoekig 
pleintje in haar straat aanlegde. “wat is 
het mooi geworden, maar je moet wel zelf 

het onkruid wieden en de planten water 
geven. Die bijdrage mag de gemeente best 
aan de bewoners vragen” voegt ze er met 
begrip aan toe. 

intussen verheugt ze zich als gastvrouw 
enorm op die zondagmiddag van de 2e 
oktober. Dan dragen 16 dichters uit heel 
nederland voor in 16 huizen in het staten-
kwartier. Ze doen dat vier keer vanaf 13.00 
uur. elk uur wisselt het publiek.

een toegangskaart tevens routekaart voor 
de hele middag kost 15 euro, te bestellen 
via www.statenkwartier.dichteraanhuis.nl.

Tekst en fotografie Abe van der Werff   .............................................................................................................................................................................

“Het is een voorrecht 
hier te zijn en ik wil 
 anderen in dit genoegen 
af en toe laten delen. ”

ui
t 

de
 w

ijk

Lies Verveld

Zondagmiddag 2 oktober 2016 treden vanaf 13.00 uur de volgende dichters op in 16 huizen 
van het Statenkwartier:
Mark Boog; anne Borsboom; anne Büdgen; Daniël Dee; edwin Fagel; alexander Franken; edith de gilde; jonathan griffioen;  
anton korteweg; anne-tjerk Mante; sebastiene Postma; F. starik; vrouwkje tuinman; Marcel verreck; harry Zevenbergen; 
henk van Zuiden. 
   
iedere dichter draagt op deze zondagmiddag vier keer voor. elk uur wisselt het publiek. een toegangskaart tevens routekaart 
voor de hele middag kost 15 euro.

Kaarten zijn te bestellen via de website: statenkwartier.dichteraanhuis.nl

statenkwartier organiseert Dichter aan Huis

na enige tijd van stilstand hernam een 
van de bestuursleden van de stichting het 
initiatief, gestimuleerd door het wijk-
overleg statenkwartier en ook ingegeven 
door het succes van o.a. de kunst- en 
muziekroute. theun de graaf, lydia 
hogeling, jorien jansen en ineke Bons 
organiseren nu op zondag 2 oktober in het 
statenkwartier een nieuwe ronde. hoe 
werken bewoners hier aan mee? ik praat 
erover met lies verveld in de van der 
heimstraat. voor de derde keer stelt zij 
haar huis beschikbaar. 

“als het weer echt mooi is houd ik de 
sessies in mijn achtertuin”, vertelt lies. 
haar trots is die tuin, prachtig aangelegd 
met een fraaie mengeling van steen en 
overdadig groen. De bezoekerscapaciteit 
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Geldig van 12 september tot 1 oktober 
2016. Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Vraag in de winkel naar de deelnemende 
merken en actievoorwaarden.Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag

Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

• Rolgordijnen • Duo rolgordijnen • Plissé gordijnen 
• Verticale lamellen • Vouwgordijnen • Vlinderjaloezieën 
• Horizontale jaloezieën • Houten jaloezieën 

NU 20%
KORTING
OP RAAMDECORATIE

hier had uw advertentie 
kunnen staan!
Ook adverteren in de Statenkoerier? 

Formaten (breed x hoog) en tarieven per plaatsing:

1/1 pagina 185 x 251 mm 1 550,00 (omslag € 750,00)

1/2 pagina 185 x 123 mm 1 375,00 (omslag € 550,00)

1/2 pagina 90 x 251 mm 1 375,00 (omslag € 550,00)

1/3 pagina 185 x  80 mm 1 250,00

1/3 pagina 90 x 165 mm 1 250,00  

1/6 pagina 90 x  80 mm 1 120,00 

Mail voor meer informatie: kroemer@kpnmail.nl
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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

Wateroverlast!

Beste bewoner van het Statenkwartier, Zoals u heeft 

gemerkt hebben we, de laatste  jaren en zeker de 

laatste maanden, veel meer regen dan normaal.

Wel 20% van onze huizen hebben de  laatste 

 maanden lekkage gehad. Wij van A1 Maatwerk  

hebben waarschijnlijk  voor u de oplossing. Die 

 overigens vaak veel minder kost dan de schade 

die binnen door de  lekkage veroorzaakt wordt.

Graag laten we dat bij u ter plekke zien.

AANNEMERSBEDRIJF

Met onze jarenlange ervaring en expertise in onroerend goed,
krijgt u van ons het beste advies bij de aan- en verkoop of verhuur 
van uw woonhuis, villa, flat of étage.

Voor een vrijblijvend gesprek komen we graag bij u langs, maar u
bent ook van harte welkom op ons kantoor aan de Breitnerlaan 287.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur Röttgering NVM Makelaars

Breitnerlaan 287
2596 HA Den Haag
telefoon (070) 324 55 66
info@rottgering.nl
www.rottgering.nl
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service nummers
Stadsdeelkantoor Scheveningen
scheveningseweg 303
www.denhaag.nl/contact
tel: 14070

Wijkagenten
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 
Frankenslag 139
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 - 08.00 uur
weekeinde: vrijdag 17.00 uur tot maand-
ag 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

w
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ie

Statenkwartier in vakantietijd
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ks.nl

Het verzamelde werk van 
William Shakespeare 
(ingekort)

vr 30 sep, za 1 & zo 2 okt, 
di 29 nov t/m za 3 dec



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


