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Beste wijkgenoten,
Als u dit leest, staat de nuclear Security Summit in het Worldforum op punt van
beginnen. Over de uitkomsten van de top kan en zal ik het hier niet hebben. ik wil
het wel hebben over de voorbereidingen en over de maatregelen die genomen zijn
om deze top goed te laten verlopen. Maatregelen die onze wijk behoorlijk raken. 
in juni 2013 is het wijkbestuur al geconsulteerd door de gemeente Den Haag over
een te houden topconferentie in maart 2014. Al snel werd duidelijk dat het hier een
conferentie betrof met een omvang zoals die in nederland nog nooit had plaatsge-
vonden. Wij hebben direct aangegeven dat een goede communicatie met de bewoners van onze wijken van levensbelang was.
Dat hebben ze in het stadhuis goed in hun oren geknoopt. er zijn twee grote bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners.
De vragen die daar gesteld werden zijn goed beantwoord en maatgericht opgepakt. Hoewel er overlast werd voorspeld, toon-
den de bewoners van het Statenkwartier veel begrip voor alle te nemen maatregelen. 
ruimtegebrek in deze column maakt dat ik geen opsomming zal maken van alle plannen die meer van een leien dakje zouden
zijn gegaan als bewoners door het Gemeentebestuur in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van deze plannen zouden zijn
betrokken. 
een goed leermoment voor het college van B&W: Als men de bewoners serieus neemt, zijn er best zaken te doen met deze
bewoners. 

Koen Baart
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Foto cover: Zitten op het Frederik
Hendrikplein, binnenkort weer! 
Foto: Jacintha van Beveren

Your neighbourhood council invites you for a NSS drink on March 24th 5 to 7 pm
Het bestuur nodigt alle wijkbewoners uit voor de N S S -  W I J K B O R R E L

maandag 24 maart, van 17.00 tot 19.00 u 
in De Sien, Antonie Heinsiusstraat 39
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Tijd voor PC Refresh!
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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



Martin Fikke (1954), sinds 2011
bestuurslid ruimtelijke ordening en ver-
keer: “er bestaat spanning tussen de toe-
name van mobiliteit en de kwaliteit van
de leefomgeving in een 100 jaar oude
wijk als het Statenkwartier. Gelukkig is
de wijk ruim opgezet, zodat mobiliteits-
oplossingen meestal wel kunnen worden
ingepast, zonder inbreuk te doen op het
historische karakter van onze wijk.”

Martin benadrukt dat het wijkbestuur
faciliterend optreedt en bewoners steunt
bij het nemen van initiatieven om hun
directe woonomgeving te verbeteren. “Als
bestuur zijn wij er voor de wijk als geheel.” 

We moeten het de komende jaren hebben van kleinschalige
verbeteringen. Met het vernieuwen van de rioleringen in de
wijk wordt direct de parkeersituatie aangepakt, zoals de aan-
leg van parkeervakken en bouwkundige voorzieningen om
hoekparkeren tegen te gaan. recentelijk zijn in veel straten
elektrische laadpunten geïnstalleerd. Gelukkig is de herin-
richting van de onveilige kruising W. de Zwijgerlaan/Van
Boetzelaerlaan in volle gang, samen met de aanleg van nieuwe
tramhaltes. 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de “parkeerdruk” in

de wijk, voert de gemeente op dit moment metingen uit.
Deze zomer zal blijken of er aanleiding is verdergaande maat-
regelen te nemen, zoals de invoering van betaald parkeren.

Hoe het nieuwe tramtracé naar het norfolkterrein gaat verlo-
pen, is nog onduidelijk recentelijk is de Westduinweg als
alternatief tracé in gesprek gebracht: “Als bestuur volgen we
de ontwikkelingen nauwlettend, maar de gemeente moet nu
eerst maar eens met concrete voorstellen komen, waardoor
bewoners en wijk weten waar ze aan toe zijn.” 
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Martin Fikke: moderne mobiliteit 
in een 100 jaar oude wijk 

Om een bijdrage te leveren aan de festi-
viteiten rond 100 jaar Statenkwartier
onstond het idee om een herdenkings-
boom te planten. een boom waarvan
ook latere generaties kunnen genieten.
een boom die onderstreept hoe belang-
rijk wij groen in de wijk vinden. een
duurzame, permanente herinnering aan
ons feestje.

We denken aan een mooie dennen-
boom met gietijzeren hekwerk en bij-
passend rond bankje eromheen op de
hoek van de Prins Mauritslaan/Prins
Mauritsplein/Frederik Hendriklaan,
Op dat vreemde betonnen pleintje waar
enkele plantenbakken zijn geplaatst om
de lelijkheid te verbloemen. De kerst-

boom die jaarlijks tegenover die plek
staat, kan dan achterwege blijven. Mooi
weer een boom uitgespaard die anders
in de versnipperaar terecht komt!

We kunnen schoolkinderen uit de wijk
vragen een cilinder te vullen met teke-
ningen en brieven voor de kinderen van
later. Die cilinder kan tegelijk met de
boom de grond in.

er zijn nog meer groene activiteiten in
voorbereiding ter gelegenheid van de
viering van 100 jaar Statenkwartier. We
zoeken mensen die zin hebben om mee
te organiseren: groen-enthousiasten.

Tekst: Cora van der Veere

Foto: Jacintha van Beveren

Oproep voor groen-enthousiasten

Doe mee en neem contact op via
 statenkoerier@statenkwartier.net

tekst en foto: Jacintha van Beveren
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Heeft u er wel eens over nagedacht om uw biografie, levensverhaal of 
loopbaan te laten optekenen en in boekvorm te publiceren? Dat is nu ook 
voor 'gewone' mensen mogelijk. Naar aanleiding van een viertal interviews 
maak ik een persoonlijk boek over uw leven of loopbaan. De uitgave wordt 
geïllustreerd met foto's uit uw eigen collectie. Zo heeft u een uniek 
document en een prachtig geschenk voor uw vrienden, collega's, kinderen 
en/of kleinkinderen. Wilt u meer weten? Ik kom graag vrijblijvend bij u 
langs om wat voorbeelden te laten zien en mijn werkwijze toe te lichten. 
U kunt mij bereiken op telnr. 070-7790596 of 06-24939381  

 
 

               UW LEVENSVERHAAL IN BOEKVORM 

 

    Meer info op www.mens-en-taal.nl 

 



Het Statenkwartier was afgelopen win-
ter een rustige buurt. 
Wijkagenten Sylvia Westmaas en Henry
Stegehuis rukten samen met collega’s
van Bureau Scheveningen vooral uit
voor problemen “achter de voordeur”,
(dreigend) geweld tussen (ex-)echtelie-
den en overlast veroorzaakt door buurt-
bewoners met een psychiatrische stoor-
nis. Maandelijks vier à vijf van dit soort
meldingen uit de wijk waarop actie
ondernomen moet worden. een aantal
bekende adressen in de wijk houdt
Sylvia in de gaten samen met de aan
Bureau Scheveningen verbonden Politie
Parnassia Medewerkster. 
Bij inbrekers was onze wijk deze winter
ook niet erg in trek. in de eerste helft
van februari was het aantal inbraken
zelfs nul. Mogelijk het resultaat van ver-
hoogde inzet van politie, bewoners en
het  Buurt interventie team (Bit) en
extra voorlichting/preventie-advies
over o.a. inbraak en zakkenrollerij tij-
dens de 100% dag en het “Schemerlamp
Spreekuur”. 
Winkeldiefstallen waren er wel, maar
aangiftes nauwelijks, bij gebrek aan per-
soneel om een verdachte vast te houden
tot de politie ter plaatse is. koploper is
Albert Heijn op de Fred met gemiddeld
één aangifte per week.
De man die op de Frankenstraat gepro-
beerd zou hebben kinderen te lokken

met de belofte van
cadeautjes, is niet
aangetroffen. er zijn -
behalve kort na de
eerste melding - geen
nieuwe meldingen
binnengekomen. De
politie heeft alle aan-
wijzingen en sporen
nagetrokken, zonder
resultaat.
Op 28 januari 2014
organiseerde Bureau
Scheveningen een
100% dag,
waarbij ongeveer 75
medewerkers de hele
dag actief zijn op
straat. Sylvia:
“Prachtig zo’n dag. Je
zet echt iets neer met
z’n allen. De bureau-
leiding loopt ook over straat achter boe-
ven aan te jagen!” 
Agenten patrouilleren behalve op straat
ook in trams en winkels. Het resultaat:
10 aanhoudingen en diverse open-
staande boetes geïnd. Samen met
Stedin werden 11 adressen gecontro-
leerd waarbij er met 5 meters was
geknoeid. Deze energie gebruikers kun-
nen een forse boete tegemoet zien.  
Onze wijkagente (al bijna zes jaar) zou
graag zien dat mensen vaker bellen en

zich vooral niet laten ontmoedigen
door een loos alarm of langere wachttij-
den. Ze zegt: “Als ik één boef op heter-
daad kan betrappen, is mijn maand
goed.” 

Statenkoer ier 7

Container voor kunststof ver-
pakkingsmateriaal in de wijk

Op de Prins Mauritslaan is begin februari ter hoogte van de
Van Bleiswijkstraat een container voor kunststof  verpakkings-
materiaal geplaatst. tijdens de laatste wijkvergadering werd
door een bewoner de vraag gesteld die velen aan het hart gaat:
waar kunnen we met ons plastic heen? tot op dat moment
stond alleen bij de Aert van der Goesstraat zo’n afvalbak. Het
bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier zegde tijdens de
vergadering toe zich hiervoor in te spannen. Met resultaat.    

In gesprek met Sylvia Westmaas

Bel vaker de politie!
tekst en foto: Vincent ’t Sas
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Voor nood- of heterdaadsituaties
(denk aan inbraak, beroving) belt u
112. Voor niet spoedeisende zaken
0900-8844.

tekst en foto: Jacintha van Beveren



De bouw van het Haags Gemeentemuseum werd in 1935 vol-
tooid. Dat betekende voor het Statenkwartier een fikse archi-
tectonische stijlbreuk. trok het ontwerp zich niets aan van
zijn omringende architectuur in Art nouveau en klassicisme,
reageerde die omgeving dan later wel op dit museum? nee,
direct rond het museum is niets veranderd, toen niet en nu
niet. Met zijn spiegelende vijvers ter weerszijde van de ingang
is het museum een kostbare parel in de wijk. Miljoenen
bezoekers vonden er hun weg. ik praat erover met Hans
Janssen, hoofdconservator moderne kunst. 

Dr. H.e. van Gelder was begin 1900 de wegbereider van het
nieuwe museum. Dat was toen op zijn minst ongewoon.
een museum, voor wie eigenlijk? Daarover werd verschillend

gedacht. Van Gelder was zijn tijd vooruit toen hij zei dat een
museum publiekgericht moet zijn want een museum is voor
gewone mensen. Hij had te maken met twee tegengestelde
politieke stromingen: de sociaal democratie en het libera-
lisme. Destijds volstrekt radicaal in hun gedrag. De sociaal-
democraten waren Van Gelder en zijn museale opvattingen
welgezind. Met liberalen aan de macht stopte het proces.
De tijd overwon gelukkig de heftige tegenstellingen.

Architect Berlage presenteerde in 1920 zijn eerste ontwerp
voor een groot museumcomplex, zes keer de omvang van het
huidige museum. Zijn gemeentelijke opdrachtgever wilde een
museum voor moderne kunst, voor kunstnijverheid en een
tentoonstellingsgebouw. Berlage keek verder vooruit en
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in 2015 vieren we het 100-jarig
bestaan van het Statenkwartier.
Dit is het vierde artikel in een
reeks die aandacht besteedt
aan onderwerpen in de wijk
die daarmee te maken hebben

Het Gemeentemuseum
in het Statenkwartier

tekst: Abe van der Werff Foto: Astrid Hulsmann
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voegde er congres- en concertzalen aan toe, met een hotel en
een grote overkoepelde ruimte, in een weidse situering. Hij
vond educatie in dit complex een onmisbare functie. De
tegenkrachten noemden dit geen museum maar een cultuur-
centrum - en daar was niet om gevraagd. een dilemma dat
zich nog jaren zou voortslepen, tot Van Gelder in 1928 met
ontslag dreigde. toen mocht Berlage een geheel nieuw ont-
werp maken voor alleen een museum. niemand bevroedde
dat er vele decennia later toch een congresgebouw, een
(al weer afgebroken) zaal voor muziek en andere evenemen-
ten van kunst, twee hotels en een educatief museum zouden
komen. Precies wat Berlage had voorgesteld, maar dan in een
samenhangend architectonisch concept. 

Hoe zit het met de opvattingen over bezoekersaantallen?
eind jaren tachtig vond de directeur dat hij zijn tentoonstel-
lingen vooral voor de kunstenaars maakte. Bezoekers waren
mooi meegenomen, maar veel bezoekers beletten je ook het
zicht op de kunst. een latere directeur stelde 500 bezoekers
per dag als aanvaardbaar maximum. een nu totaal verlaten
beeld. Vandaag spreken we over een museum als ‘belevings-
machine’, met de klassieke opdracht: de bezoeker geniet én
leert. intussen zie je iedere dag stromen bezoekers naar en
van het Gemeentemuseum. Zij kunnen er kiezen uit vier res-
taurants. Maar ze duiken ook de wijk in en gaan winkelen op
de Fred. Dat betekent een duidelijke spin off van het museum
naar het Statenkwartier. Het museum is na bijna 80 jaar volle-
dig in de wijk geïntegreerd.

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  (cliëntadviseur) 
of  (bedrijfsbureau). 
U vindt ook uitgebreide informatie 
op www.oldael.nl. 

Wielerspektakel op 23 mei 2014
Ook dit jaar fietst het wielerpeloton weer het Haagse
Statenkwartier binnen. Op vrijdag 23 mei 2014 begint het
spektakel met de Rabo Dikke Bandenrace waarna een
 criterium volgt voor de Amateurs. foto: Jacintha van Beveren

Meer informatie: http://statenkwartier.homestead.com
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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 hoe� niet 
altijd na een overlijden te zijn; ook vóór een aankomend overlijden kunt u al 
diverse zaken regelen.

Hee� 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 �nancieel gedekt is. Dit kan middels een uitvaartverzekering, 
maar het is ook mogelijk om een depositospaarrekening bij Ad Patres te  
openen waarmee u speci�ek voor uw uitvaart kunt sparen.

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
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Ouderen die graag telefo-
neren en ouderen die
gebeld willen worden.
De telefooncirkel brengt
ze bij elkaar.  De zeker-
heid dat tussen 09.00 en
10.00 de telefoon gaat. een
vast punt in de ochtend,
een bekende stem die vraagt
hoe het gaat. en als er niet
opgenomen wordt, ook na her-
haaldelijk proberen, komt iemand
langs om te kijken of alles in orde is.
Bellers zijn er momenteel genoeg, deelne-
mers (zij die gebeld willen worden) te weinig.

coördinator Arlette Olive, ouderenadviseur van Welzijn
Scheveningen: “Zekerheid, daar doen de meeste mensen het
voor. Voorkomen dat ze een week in huis liggen, zonder dat
iemand het merkt. Daarnaast is er ook een sociaal aspect.

Sommige ouderen
hebben weinig aan-
spraak en vinden het
prettig aan het begin
van de dag even te

bespreken hoe hun dag
er uit gaat zien of zo

maar even wat te kletsen.”

Deelname is kosteloos, een
aspirant deelneme(st)er kan

kiezen voor een proefperiode: kij-
ken hoe het bevalt elke dag (behalve

op zondag!) gebeld te worden. 

Couvéehuis 45 jaar
Het wijk- en dienstencentrum couvéehuis aan de Prins Mauritslaan 49 bestaat dit jaar 45 jaar. Op 11 februari 2014 werd dit
gevierd in het World Forum, die het World café beschikbaar stelden en de catering verzorgden voor het feest. Martine Bagijn
kreeg een stadsspeld uitgereikt door wethouder karsten klein omdat zij al 15 jaar vrijwilliger is. Miep van Bemmel nam
afscheid. Zij is 95 jaar en al 32 jaar als vrijwilliger actief. Het werd haar toch een beetje te zwaar om haar rol als gastvrouw te
blijven vervullen. ruim 20 vrijwilligers werden in het zonnetje gezet omdat zij jubileerden. een geslaagd feest.

“zekerheid, daar
doen de meeste

mensen het
voor”

Telefooncirkel
zoekt nieuwe
deelnemers

Informatie (brochure) en aanmelden: 
070-416 20 20 
ouderenadviseurs@welzijnscheveningen.nl

tekst en foto: Vincent ’t Sas

tekst en foto: Marja Verhoeve



Piet de klerk is hoofdonderhandelaar op de nuclear Security
Summit van 24 en 25 maart 2014 in het World Forum. reden
om hem op te zoeken bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Vlak voor zijn vertrek naar Stockholm heeft hij even
tijd vrijgemaakt voor de Statenkoerier.

nederland bereidt de nucleaire top voor en is daarmee
hoofdonderhandelaar. Piet de klerks afdeling (6 mensen) is
inhoudelijk verantwoordelijk: “Het meest optimale resultaat
van de top? een communiqué waarin duidelijke afspraken
gemaakt worden over de doelen van de top.”

Hoe werkt zo’n Top?
De top in nederland staat niet op zich. Het is de derde in rij.
in 2010 was de eerste in Washington met als resultaat: het
Washington Workplan. in 2012 vond de tweede plaats in
Seoel. resultaat: het Seoel communiqué. natuurlijk hoopt
nederland dat er op 25 maart een The Hague communiqué
ligt. 

“nederland speelt een belangrijke rol, omdat bij het opmaken
van de agenda bepaalde accenten gelegd kunnen worden. Zo
hechten wij  belang aan forensische activiteiten, het tegen-
gaan van nucleaire smokkel en aan een betere samenwerking
tussen overheid en industrie.” 

De onderhandelingen zijn overigens al lang gestart. De dele-
gatieleden komen regelmatig bij elkaar om de teksten voor te
bereiden. naast de slotverklaring, waarvan de tekst (6 weken
voor de top) bijna rond is, maken groepen van landen
gemeenschappelijke verklaringen over specifieke onderwer-
pen. nederland is trekker van het deelakkoord nucleaire
forensische activiteiten, waarbij het traceren van materiaal
centraal staat. De nationale voortgangsrapportages laten de
vorderingen per land zien.

Voor Den Haag als stad van Vrede en recht is het volgens Piet
de klerk goed om deze conferentie te huisvesten: “Mensen
uit allerlei landen zien via de media Den Haag en vinden het
misschien wel een mooie plek om als toerist naar toe te gaan.”

Piet de klerk staat tijdens de top premier rutte bij. Het is
voor hem bijzonder om zo dicht bij zijn woonplek deze onder-
handelingen te voeren: “ik heb me al afgevraagd: Hoe kom ik
bij het World Forum? Waarschijnlijk moet de fiets ver buiten
het World Forum gestald worden en dan is lopen uiteindelijk
makkelijker. Het zijn voor mij bijzondere dagen en ik vind het
mooi dat mijn buurt een hoofdrol speelt tijdens de top.”

12 Statenkoer ier

“Mijn buurt speelt een hoofdrol tijdens de NSS”
Piet de Klerk, hoofdonderhandelaar van Buitenlandse Zaken

Doelen van de Top:

• Het verminderen van gevaarlijk nucleair materiaal in de
wereld, bijvoorbeeld door hoogverrijkt uranium in civiele
toepassingen terug te dringen.

• Bestaand materiaal nog beter beveiligen, zodat het niet in
handen van terroristen kan vallen.

• Versterking van internationale samenwerking, vooral ook
om van elkaar te leren.

N u C l e A r  S e C u r I t y   

tekst: Jacintha van Beveren Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken



Marc Gerritsen, plaatsvervangend projectdirecteur bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken is 6 weken tevoren druk
bezig met de voorbereidingen van de nuclear Security
Summit 2014. Hij vindt toch even tijd om geïnterviewd te wor-
den voor de Statenkoerier. 

De voorbereidingen zijn bij diverse ministeries en tientallen
organisaties in volle gang. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken coördineert inhoudelijk en organisatorisch: “ik ben als
plaatsvervangend projectdirecteur verantwoordelijk voor de
organisatorische voorbereidingen. Dat gaat van locatie, tot
inrichting, catering, techniek, ict en vervoer van delegaties.
Op de dag voor de top ben ik druk op de locatie om de laatste
dingen te regelen. in het weekend voor de top zijn de snuffel-
honden en explosievenexperts bijvoorbeeld bezig om de laat-
ste bomcheck te doen. Op zondag gaat ook het mediacentrum
al open. Premier rutte, minister van Buitenlandse Zaken
timmermans en burgemeester Van Aartsen houden dan een
persconferentie in het zojuist geopende Atrium van het
Gemeentemuseum.”  
De locatiekeuze is tot stand gekomen op basis van een aanbe-
stedingsprocedure waarin allerlei factoren zijn beoordeeld.
De stad Den Haag is daarbij als winnaar uit de bus gekomen
met het World Forum: “Dat de locatie zo dichtbij mijn huis
is, was uiteraard niet één van de beoordelingscriteria, maar
dat is wel bijzonder. en ook praktisch. nu de top nadert
breng ik steeds meer tijd door op het World Forum. Op de

fiets ben ik er binnen vijf minuten.”   
De organisatoren van de nSS 2014 doen er alles aan om hin-
der voor stads- en buurtbewoners te beperken. Het is vanwege
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet te voorkomen dat
delen van de stad – met name rondom het World Forum en
de aanvoerroutes daar naartoe – gedurende één of meerdere
dagen beperkt bereikbaar zijn voor autoverkeer: “ik wil de
inwoners van het Statenkwartier daarom aanraden om de
actuele informatie over de maatregelen rond de nSS te bekij-
ken op de website. Misschien moet u uw dagelijkse bezighe-
den even een beetje aanpassen, maar wie kan nou zeggen dat
58 wereldleiders in zijn achtertuin vergaderden? Dat gebeurt
toch maar zomaar in de internationale zone die aan uw wijk
grenst.”
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“Nu de top nadert breng ik steeds meer tijd door op het World Forum” 
Marc Gerritsen, organisatorisch verantwoordelijke van Buitenlandse Zaken

actuele informatie over de maat -
regelen rond de NSS :

www.denhaag.nl/nss2014

  S u M M I t  2 0 1 4

tekst en foto: Jacintha van Beveren Portretfoto: Ministerie van Buitenlandse Zaken
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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.

De Nieuwe Kerk, waar 
muziek tot leven komt

The Gents – Heaven

Spark – the Classical Band

Lise de la Salle

Wishful Singing
Olympisch Vuur

€ 7,50 
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Wat? 
Nog een tweede Security-
conferentie in onze wijk?
Ja, maar niet over nucleaire veiligheid, maar over beveiliging.

Veiligheid vereist in onze razendsnel
veranderende wereld een nieuwe,
andere aanpak. Het gaat dan niet
alleen om militaire beveiliging of anti-
terrorisme, criminaliteitsbestrijding,
beveiliging van nutsvoorzieningen,
elektriciteitsparken, raffinaderijen,
olie- en gaswinningvelden. Het betreft
ook luchtverkeer, maritieme commu-
nicatie, waterkeringbescherming en
dijkbewaking, of ook het massale
internetgebruik, voicemails, bedrijfs-
en overheidssystemen, burgerlijke
beveiliging, merkbescherming en intel-
lectueel eigendom. De lijst is nog veel
langer. 

ruim 500 vertegenwoordigers van
bedrijven, organisaties en overheden
die zich in europa specifiek met bevei-
liging bezighouden, spreken van 1-3
april 2014 in het World Forum over
nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen
op alle gebieden van beveiliging.

netwerken en contacten leggen, het
delen van kennis over opleidingen en
cursussen en over overdracht en uit-
wisseling van de nieuwste kennis ter
verbetering van de beveiliging op tal
van terreinen. er is ook een tentoon-
stelling over de nieuwste ontwikkelin-
gen en snufjes.

De Amerikaanse organisatie ASIS
international organiseert al jaren
wereldwijd speciale regio-conferenties
over beveiliging. ASIS stond eerder
voor: American Society for industrial
Security. nu werkt men wereldwijd
met regionale organisaties zoals ASIS
Asia-Pacific en ASIS europe.
Laatstgenoemde organiseert de bijeen-
komst in Den Haag. 
keynote-sprekers zijn minister van
Veiligheid en Justitie ivo Opstelten,
europol-directeur rob Wainwright en
ray Mabus, de Amerikaanse minister
van Maritieme Zaken.

nee, deze veiligheidsconferentie is
geen megameeting zoals de nuclear
Security Summit, met regeringsleiders
uit de hele wereld. Het is een ‘gewone’
conferentie, zoals die vaker plaatsvin-
den in het World Forum. Om econo-
mische redenen is de gemeente Den
Haag ook met deze veiligheidsconfe-
rentie in haar nopjes.  in onze Haagse
regio werken meer dan 300 bedrijven
die gespecialiseerd zijn in tal van
beveiligingsvormen. Deze sector is
goed voor ruim 10.000 banen en een
jaaromzet van 1,5 miljard euro.  

internationale
Zone

De internationale Zone heeft ons al
jaren beziggehouden en zal dat de
komende tien jaar blijven doen.
Onlangs werden de bewoners van het
Statenkwartier uitgenodigd voor infor-
matie over het ‘concept Gebiedsvisie’.
consultatie noemt de gemeente dit,
bewoners betrekken bij gemeentelijke
voornemens en ideeën, nog geen con-
crete plannen. Op 8 januari 2014 was de
opkomst uitstekend. Ambtenaren gin-
gen rond grote kaarten een informatief
gesprek aan met individuele bewoners.
Ze ontweken pijnlijke vragen niet.
concrete en gedetailleerde antwoor-
den? nee. De gemeente wil ‘condities’
scheppen met veel ruimte voor particu-
lier initiatief en ondernemerschap voor
het idee . Faciliteren, goede informatie
geven, belemmeringen wegnemen, mis-
schien een beetje geld. De gemeente wil
ook dingen zelf doen:  verbetering van
de tramlijnen 9, 11 en 1, snelle fietsroutes
aanleggen en parken, bossen en plant-
soenen met elkaar verbinden.
Duurzaamheid wordt dan ‘verankerd’.
Met dure woorden: Verhogen bele-
vingswaarde cultuurhistorisch erfgoed,
versterken internationaal leef- en vesti-
gingsklimaat. Woorden om te onthou-
den, voor als er weer een moment komt
de gemeente aan hun consultaties te
herinneren. De bouw van europol en
eurojust geschiedde tenslotte tegen de
wil van bewoners in. in deze gevallen
zochten bewoners het gesprek met de
gemeente, maar het college van
Burgemeester en Wethouders besloot
anders en de gemeenteraad stemde uit-
eindelijk met het college in.  Dat is
democratie en daar moet je je als bewo-
ners maar bij neerleggen. Waarom raad-
pleegt de gemeente de bewoners eigen-
lijk was de vraag ook op de mooie
voorlichtingsavond? Het antwoord: De
nieuwe aanpak voor de internationale
Zone, kwaliteiten zichtbaar maken. Die
opzet dwingt inderdaad respect af.
Laten we daarmee nu positief eindigen.
Wordt vervolgd.

Abe van der Werff

tekst: Jan Bron Dik, Foto: World Forum
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Parkeerplaats te huur aan de Kranenburgweg, er is
nog 1 inpandige parkeerplaats ter beschikking voor
€ 100,00 per maand inclusief BtW. interesse? Bel ons
gerust op telefoonnummer 070 - 361 56 00. K
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résidence Huizing zoekt een vrijwilliger die het
leuk vindt om de tuinen bij te houden.
Het gaat om ongeveer 8 uur per maand.
telefoon: 0634291742 K

oe
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tje

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 K
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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 

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

Voor persoonlijke verzorging,  
           verpleegkundige zorg en begeleiding 



Met die zin wordt de speech van de delegates bij THIMUN
2014, die gehouden  werd in de laatste week van januari, inge-
leid. Thijs tas (17) had de eer daar als een van de vertegen-
woordigers van zijn school aan mee te mogen doen. 

Hier zijn verslag:
Wat is THIMUN? Wat gebeurt er jaarlijks binnen de muren van
het World Forum? 
THIMUN is de afkorting voor The Hague international Model
United nations. Model United nations zijn conferenties
waarbij vooral tieners keurig gekleed de rol aannemen van
afgevaardigden van de landen van de Vn. Ze gaan in het
engels met elkaar in debat om problemen in de wereld op te
lossen en tegelijkertijd de belangen van hun land te beharti-
gen. Dat is nooit het eigen land; zo maakte ik deel uit van de
delegatie van San Marino.

net als bij de echte Vn is alles verdeeld over verschillende
commissies, elk met hun eigen deelonderwerp. Ook dit keer
werd er gedebatteerd over actuele onderwerpen, zoals de
Missies van de Verenigde naties  in het Afrikaanse Mali en
Zuid Soedan en een referendum in de Westelijke Sahara. 

THIMUN is een grote conferentie; meer dan 3250 leerlingen
uit meer dan 100 landen. niet alleen op landelijke schaal is
THIMUN groot, ook internationaal: wereldwijd is het bekend
en het heeft door de jaren heen zijn aanzien verdiend, met

deelnemers van de VS
tot Australië, van
china tot curaçao.
naast THIMUN in Den
Haag heeft de THIMUN
Foundation, de organi-
satie die THIMUN orga-
niseert, ook nog confe-
renties in Singapore,
Qatar en sinds kort
ook in Uruguay.

Waarom meedoen aan
THIMUN? Omdat het
leuk is!
Hoewel het debat op
het oog de hele dag
vult, is de THIMUN
ervaring groter dan
dat. THIMUN is naast
het debat het ontwik-
kelen van je engels, het
leren spreken voor de
meest kritische den-

kers van de wereld en het ontwikkelen van je denkvermogen
over moeilijke kwesties. Ook op sociaal vlak is het een fantas-
tische week; je leert niet alleen je eigen schoolgenoten heel
goed kennen, je leert ook mensen van over de hele wereld
kennen, die je telkens weer tegen zal komen op andere
MUn’s, en je zelfs als je vrienden zal gaan beschouwen.
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tHIMuN 2014
“Delegate, you now have

the floor.”
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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?



Wij ontmoeten Jutta Wandzilak en haar
dochter Sophie in het gezellig drukke
“Flavor’s” aan de Willem de
Zwijgerlaan. Om het onderschrift
“London-Paris-New York” van deze uit-
spanning te onderstrepen vertelt Jutta
dat er al veel buitenlandse woonplaatsen
zijn vooraf gegaan aan het huidige Den
Haag waar in 2004 werd neergestreken.
Jutta, van Duitse nationaliteit, is werk-
zaam bij het Internationale Strafhof.
Sophie, geboren in Wenen, en inmid-
dels perfect Nederlands sprekend,  volgt
de studie “International Bachelor in
Psychology” aan de Universiteit van
Leiden. Dagelijks na haar colleges en in
de weekenden gaat zij naar Moerkapelle
om haar liefde voor de paardensport de
vrije teugel te geven; ze maakt er geen
geheim van Olympische aspiraties te
hebben in het onderdeel dressuur.
Iedereen moet zijn droom najagen,
vindt ook Jutta, en uw reporters zijn het
hiermee van harte eens.

1. Waarom koos u voor het
Statenkwartier? 

een combinatie van factoren natuurlijk,
maar de doorslag gaf de nabijheid van
de school voor Sophie. eenmaal hier
was het grote gevoel van veiligheid een
belangrijk pluspunt.

2. Welke zijn uw favoriete plekken in de
buurt?

De  duinen om te wandelen, te fietsen
of paard te rijden en naar de zee te kij-
ken. De nabijheid van de zee is toch wel
heel speciaal.  Maar ook de Fred zelf is
bijzonder.
knusse, goed gesorteerde winkels met
vriendelijk en belangstellend personeel.
Thomas Green spant wat dat betreft
voor mij de kroon, aldus Jutta.

3. Waar verbaasde u zich over toen u
hier kwam?

Jutta: boodschappen doen zonder auto,
dat was echt een openbaring.  Sophie
beaamt dit en voegt toe dat het ook wel
bijzonder is om hier leden van het
koninklijk huis te zien winkelen. kom
daar maar eens om in engeland of
België.

4. Wat kan beter ?

een bezorgservice voor kant en klare
maaltijden voor werkende ouders zou
fantastisch zijn!

5. Tenslotte: wat mist u het meest?

Jutta, zonder een moment van twijfel:
na 15 jaar in Wenen gewoond te hebben,
zijn wij wel erg verwend met het
 cultuuraanbod. Daar kan Den Haag
helaas niet tegenop.

Statenkoer ier 19
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Kennismaken met Jutta en Sophie
Vijf vragen aan expat-bewoners

tekst: Vladimir Ignjatovic en Jan Spoelstra foto: Jacintha van Beveren
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Mevrouw De Groot heeft de eerste Wereldoorlog net niet
meer meegemaakt. Zij herinnert zich uit haar lange leven
graag de zonnige dingen.  een reis met haar dochter naar
Zuid Afrika, een paar jaar geleden. Daar woont een kleinkind
van haar. Op safari was ze er zelfs eens. Zo begint haar ver-
haal op mijn vraag hoe het met haar gaat. Mevrouw De
Groot is een echte Haagse dame, hier getogen, na haar studie

teruggekomen en nooit meer veranderd. Vader was tandarts,
woonde en hield praktijk op het smalle deel van de Laan van
Meerdervoort. Haar blik krijgt een meer peinzende uitdruk-
king.  Zo lang geleden allemaal. Moet ik dat wel vertellen? Ze
deed eindexamen gymnasium op het Haagse VcL en ging
medicijnen studeren in Leiden. Als student wedstrijdroeien
op ‘de acht met stuurvrouw’. in haar boekenkast staat in een
zilveren lijstje een foto van acht ferme meiden in een wankel
bootje. Haar artsenpraktijk werd te druk toen ze twee kinde-
ren had en nog een tweeling kreeg. Als waarnemend  dokter
vond ze zichzelf wel genoeg om handen hebben en bij die
conclusie lacht ze nu vrolijk. 

in Den Haag woonden ook haar grootouders, op het
Stadhoudersplein, ooit een van de grootste Haagse pleinen
tussen de Stadhouderslaan en de Houtrustbrug.
Plantsoenen, weelderige bomen en een murmelende Haagse
Beek. Grote herenhuizen ter weerszijde. Schaatsen op de
Beek. eigenlijk was het zwieren, legt ze uit, want zo bewogen
we ons toen elegant over het ijs. Dan breekt de oorlog uit.
eind 1942 werd de hele huizenrij aan de Duinoordrand afge-
broken, weg plantsoenen, weg beek. er kwam een vesting
met tankgracht. na de oorlog ontstond de visie dat Den
Haag behoefte had aan grote kantoren, uitdrukking van een
modern land op weg naar een glanzende toekomst. Onze
stadsbestuurders lijken trouwens nog steeds zo te denken.
Die kantoren kwamen toen aan de kant van het
Statenkwartier. De Statenkantstraat van het vroegere plein
werd omgedoopt in cornelis de Wittlaan en aan de zijde van
Duinoord werd het Stadhoudersplantsoen en Verhulstplein
(1951). 

Voelt zij zich nog steeds thuis in het Statenkwartier? nou
kijk, luidt haar eerlijke antwoord, ik woonde lang in de 2e

Schuytstraat en dat is dus geen Statenkwartier. Maar dan
kwam je er wel vaak voor boodschappen en het museum.
en nu woont ze sinds een jaar in een goed tehuis op de Prins
Mauritslaan. Heerlijk is het hier!
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In het Statenkwartier gekoesterde ouderdom
tekst en tekening van Abe van der Werff

in 2015 vieren we het 100-jarig
bestaan van het Statenkwartier.
Dit is het vijfde artikel in een
reeks die aandacht besteedt
aan onderwerpen in de wijk
die daarmee te maken hebben



KING’S
BIrtHDAy
it’s time for children to tidy up their rooms. time to get rid of
outgrown books, games, puzzles, etc.  On koningsdag  -
April 26 -  the whole length
of the Frederik Hendriklaan will become a giant flea market.
children can stake a claim to a patch of sidewalk and display
their wares. And hope for profits.
Young musicians can show off their talents. They’ll welcome
donations for their efforts.
remember to wear something OranGe  !!
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Art On SUnDAY 
-  2 pm  - 

G e M e e n t e M U S e U M

March 30  
The Dijsselhof Room

May 25 
Jan Toorop

June 29 
Asian Art and Dutch Taste

For your agenda :

June 14 –
Vlaggetjesdag at the
harbor

Learn more about Scheveningen: www.scheveningen-haringroute.nl

eurOPeAN   NetWOrK of SCIeNCe CeNtreS AND MuSeuMS
The Hague is justly proud of its reputation as international city of Peace and Justice. The city has recently played host to a
variety of international conferences. From May 22 to May 24 over 1000 delegates from around the world will gather for the
annual ecSite conference hosted by MUSeOn. The theme -  People, Planet, Peace  -  will attract a large group of participants
at this 25th anniversary event.
The focus of the conference is to raise public awareness of the challenges faced by mankind.  How do we tackle environmental
problems? How can we engage the public with science and technology? can we keep pace with ever-changing technological
and scientific innovation?

One event in which the general public can participate is the Thursday, May 22, afternoon science “festival” for 8 to 14 year olds
in the World Forum. contact Sanne Sok for more information.  ssok@museon.nl

The most important message : each of us can help to make the world a better place. 



Gemeentelijke instellingen

Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
tel: 14070

Gemeentelijk Contact Centrum
www.denhaag.nl/contact
tel: 14070

Wijkagenten
Sylvia Westmaas
e-mail: sylvia.westmaas@haaglanden.politie.nl
Henry Stegehuis
e-mail: henry.stegehuis@haaglanden.politie.nl

Maatschappelijke Instellingen

Algemeen Maatschappelijk Werk
Welzijn Scheveningen
keizerstraat 71c
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
Voor cursussen, activiteiten, Buurtbibliotheek
en ruimtehuur
Prins Mauritslaan 49
tel: 070 – 3500694
www.welzijnscheveningen/statenkwartier/couveehuis.nl

Wijkbus Groot Scheveningen
tesselsestraat 71
tel: 070 – 3385495 / 070 – 3385496

Gezondheidsinstellingen

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

De redactie verzorgt alleen de publicatie van deze lijst en bemiddelt
niet. Het is voor beide partijen prettig als vooraf afspraken gemaakt
worden over vergoeding, tijd van thuiskomst en het al dan niet ont-
vangen van bezoek tijdens het oppassen.
Voor aanmeldingen kroemer@kpnmail.nl
Minimumtarieven
€ 5,00 p/u van 19.00 - 24.00 uur.
€ 6,00 p/u na 24.00 uur.
E - english spoken;
F - on parle Francais;
D - Mann spricht Deutsch

Kinderoppas avonduren:
Heliane kalff (1991) 06-38121090 e, D
eveline kalff (1996) 06-83657949 e, F
Maral karaee (1982) 06-41790672
Marie-charlotte Spruijt (1993) 070-3588359 e
Sterremarijn Spruijt (1994) 070-3588359 e
Anne Schiebroek (1987) 070-3549117 e
Melle Verlare (1996) 06-41733696 e
Mara Vollema (1989) 06-51958607 e
Djoeke Wentink (1987) 070-3547338
Hannah Wentink (1989) 070-3552036
Wieske Wentink (1984) 070-3547338
Anna van der Zouwen (1988) 06-25534031
Anouk Aussems (1995) 06-13323513 e, D, F
Stijn de Jong (1999) 06-81194111 e
Mazarine Veerman (1996) 06-18163119
Willemijn van den Berg (1994) 06-53754210 e
eva Schokkenkamp (1999) 06-18981096 e
Wouter Bloem (1996) 06-30209304 e, D, F
Dora cserbik (1991) 06-37173764 e, Sp, (ned)
eva roos (1991) 06-42903216 e
Suzanne Bours (?) 06-46005444 e
Josine kockelkoren (1998) 06-81020710 e
isabeau trimbos (1999) 06-39308766 e, D, F
Marije Besselink (1997) 06-12549278 e
eva korte (1996) 06-45069815 e
Sander Van Mechelen (1991) 06-27538497 e, D

22 Statenkoer ier

Servicenummers

kinderoppas

Zaterdag 22 maart a.s. van 10.00 tot 15.00 uur 

rommelmarkt
couvéehuis, Prins Mauritslaan 49. 
tot 21 maart kunt u spullen inleveren. De opbrengst
komt ten goede aan het vrijwilligerswerk. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 070- 350 06 94.



Statenkoer ier 23

Het Nationale 
Toneel 

vertelt de grote 
verhalen

De
storm 
van William 
Shakespeare
Première! 
Vanaf 18 februari

 
Boek nu voor de beste plaatsen

0900-3456789 (10 cpm)

ks.nl

De
prooi 
naar het boek van Jeroen Smit 
over de val van ABN Amro
Wegens succes terug! 
29 - 30 april

Madame 
Rosa 
met o.a. 
Anne Wil Blankers 
Terug in Den Haag 
20 - 22 maart



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 

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 

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
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T 070 314 30 00
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