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Algemene Leden Vergadering in Eltheto

Algemene Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering, die op 27 juni in zaal Eltheto werd gehouden, werd door een dertigtal leden bijgewoond.
Om de gezamenlijkheid van onze vereniging te benadrukken werd voor het eerst voor een cirkelopstelling (zie foto)
gekozen en zaten de meeste bestuursleden door de zaal verspreid.

De belangrijkste punten van deze jaarlijkse vergadering:
- Voorafgaande aan de bespreking van de jaarrekening werd door de penningmeester een samenvatting gegeven van de
inspanningen rond de administratieve (re)organisatie. In samenspraak met de commissarissen werd in 2016 een ver-
betertraject ingezet. Dit betekende dat een keuze gemaakt moest worden in een nieuw administratief/financieel pakket.
Dat werd ‘Informant’. Daarna moest, in samenwerking met de accountant, de gehele boekhouding opnieuw worden
opgezet en ingericht en kon het systeem operationeel worden gemaakt. Dat proces is bijna voltooid, de jaren 2017 en
2018 worden als transitiejaren gekenmerkt.
Bestuur en commissarissen hebben daarom besloten, vanwege de frictiekosten die uit een dergelijke transitie voort-
komen, de bijdrage van de B-leden in de organisatiekosten over 2017 niet te verhogen. De meerkosten komen uit de
reserve. Er zal dus geen verrekening van kosten en bijdragen plaatsvinden.
Bij zijn controle van het boekjaar 2017 merkte de accountant op dat de financiële administratie van Daal en Berg met de
herinrichting aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

- De vergadering dechargeerde het bestuur voor het financieel beleid over 2017.

- De leden gingen akkoord met de herbenoemingen van de bestuursleden Hansje Hooghiemstra en Jos Praat.

- De leden gingen akkoord met de herbenoemingen van de commissarissen Pia van Oord-Wiessing en Ernst Wayenberg.

- De penningmeester gaf een toelichting op de begroting 2018. Zij benadrukte dat het begrotingsproces ten opzichte van
vorig jaar gewijzigd is. Zo werd de begroting,
vóór de definitieve vaststelling door bestuur
en commissarissen, met enkele leden be-
sproken. Dat zal in december aanstaande
ook weer gebeuren met de begroting 2019.
De begroting 2018 werd, na beantwoording
van enkele vragen, door de leden vastgesteld.

- Namens de werkgroep duurzaamheid gaf
Hansje Hooghiemstra, onder verwijzing naar
de betreffende alinea in het bestuursverslag,
een opsomming van de activiteiten van de
werkgroep. De komende tijd ligt de focus op
de energietransitie en de vochthuishouding
en vloerisolatie van de woningen. Wat de ge-
volgen van vochtoverlast/lekkage kunnen
zijn werd duidelijk geïllustreerd door een
rotte balk van woning Papaverhof 34, die als
voorbeeld op het podium stond. 



- In de rondvraag kwamen veel vragen van organisatorische aard aan de orde. Zoals: waarom worden er gaatjes in m’n
kozijnen geboord? En: waarom wordt mijn balkonvloer schoon gespoten? Kennelijk sparen leden dergelijke operationele
vragen voor de Algemene Ledenvergadering op. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. U kunt met alle onderhoudsvragen
terecht bij Jaap van Dijk en Rob Moree en u kunt ze ook per e-mail stellen via: info@daalenberg.nl
Ook probeert het bestuur u via de nieuwsbrief zoveel mogelijk over onderhoudszaken te informeren. We moeten er wel
rekening mee houden dat een 100% dekkende ledencommunicatie niet mogelijk is.
Een deelnemer opperde voor een onderwerp als dit een Whatsapp groep te starten. Een interessant idee, waarop het
bestuur zo spoedig mogelijk zal terugkomen.

- Ook het onderwerp ‘handhaving’ kwam uitvoerig aan de orde. Leden ergeren zich aan verwaarloosde tuinen, afwijken-
de tuinafscheidingen en vreemde bouwsels. Omwille de privacy kon ter vergadering niet op individuele gevallen worden
ingegaan. 
De voorzitter stelde dat handhaving een belangrijke bestuurstaak betreft. Het is echter zo, zo is bij de vele zaken uit het
verleden gebleken, een arbeidsintensief proces leden die van de regels uit statuten en huishoudelijk reglement afwijken,
te bewegen zich weer aan die regels te conformeren, dan wel als bestuur rechtstreeks in te grijpen bij overtredingen. 
Ook in 2017 heeft het bestuur weer handhavende acties ondernomen. Daarbij moest wel steeds een afweging gemaakt
worden over wat en hoe moest worden aangepakt en over de beschikbare capaciteit. Er lagen en liggen namelijk ook
nog enkele tijdsintensieve dossiers op de bordjes van het bestuur.

- Een belangrijk punt van aandacht was ook de renovatie en verhuur versus verkoop en terugkoop van laagbouwwoning-
en. Met de betreffende vragenstellers zal binnenkort in een gesprek nader op deze materie worden ingegaan.
De heren Meijs sr. en Schuurmans toonden zich bereid zitting te nemen in een werkgroep die het bestuur handvatten
moet reiken voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van terugkoop/terugverhuur. Wij komen daarop terug.

- Alle aanwezigen en degenen die zich afmeldden ontvangen binnenkort de notulen van deze ALV. Was u er niet bij en
wilt u de notulen desondanks ontvangen? Laat dat dan weten via info@daalenberg.nl of bel even met Jaap van Dijk.

Werkgroep duurzaamheid zoekt voorzitter
Hansje Hooghiemstra heeft, vanwege haar zwangerschap, het voor-
zitterschap van de werkgroep neergelegd. Ze blijft overigens wel
bestuurslid van Daal en Berg.
Binnen de werkgroep is er vooralsnog geen opvolger voor deze
functie beschikbaar. Daarom deze oproep: bent u geïnteresseerd in
het thema duurzaamheid en wilt u als voor zitter van de werkgroep
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzaamheid-
beleid van de vereniging, meldt u dan aan: info@daalenberg.nl

Wie volgt Hansje (links) op?

Historische stukken Daal en Berg gedigitaliseerd
Bij de ontwikkeling van ons jubileumboek werd ook het archief van
Daal en Berg geïnventariseerd en vervolgens uitvoerig geraadpleegd.
Auteur Marcel Teunissen categoriseerde de belangrijkste en unieke
historische documenten en adviseerde het bestuur die bijzondere
artefacten digitaal op te slaan, zodat de stukken veilig bewaard kun-
nen worden en ontsloten voor onderzoekers. Nadat de opdracht was
verleend, werd het project door Marcel op 16 juli opgeleverd, waar-
mee de historische documenten voor iedereen ingezien kunnen
worden. Het bestand wordt op onze website geplaatst en met belang-
stellende organisaties wordt overleg opgestart om te onderzoeken of
de originele stukken in een goed geoutilleerde archiefomgeving op-
geslagen kunnen worden.



Daal en Berg ontvangt congressanten
Onder de titel ‘De Wooncoöperatie, die komt er wel!’ vond op
28 mei 2018 in de oude Tramremise van Den Haag het
tweede congres plaats over de positie van de Wooncoöpe-
ratie binnen ons woonstelsel.
Minister van Wonen, Kajsa Ollongren, zette daar uiteen op
welke wijze zij, de in het regeerakkoord opgenomen para-
graaf inzake de bevordering van wooncoöperaties, inhoud
zal gaan geven. Dat is een belangrijk moment, want dan zal
ook duidelijk worden of ons woonstelsel in de toekomst ook
echt van de bewoners zelf zal kunnen gaan worden.

Hoe een coöperatie in de praktijk functioneert ontdekten de
congressanten tijdens een excursie naar Daal en Berg en
de Papaverhof. Klaartje de Vrueh en Gerard van Otterloo
voorzagen hen tijdens een ontvangst in Lokaal 7 en rond-
leiding door ons complex van alle beschikbare en relevante
informatie over het reilen en zeilen van onze organisatie.

Scholieren maken maquette Papaverhof
In het Atrium van het gemeentehuis bevindt zich de
expositie over 100 jaar Haagse School. Daar staat, in een vitrine,
ook een maquette van woningen uit de Papaverhof. Die is gemaakt
door leerlingen van het Segbroek College in het kader van het
project ‘Wijk Af’.
Met medewerkers van het Haags Jongerenatelier, een steden-
bouwkundige en hun docenten bezoeken leerlingen de wijk en op
basis van de informatie die ze daarbij opdoen maken de leerlingen
vervolgens een eigen interpretatie van de kenmerkende architec-
tuur van een deel van de wijk. In dit geval De Papaverhof.



Boek 100 jaar Nieuwe Haagse School
Het boek 100 jaar Nieuwe Haagse School en de gelijknamige tentoon-
stelling in het Atrium van het Stadhuis ‘Kijken naar het verleden en de
toekomst van de stoere en expressieve architectuurstijl Nieuwe Haagse
School’ zetten deze bijzondere architectuur in de schijnwerpers.
Thema’s van het schitterend vormgegeven boek zijn stedelijke ontwik-
keling, bijzondere woonvormen, hoogbouw, verduurzaming en verticale
uitbreidingen.
Auteur Marcel Teunissen, die ook voor ons jubileumboek tekende,
presenteerde dit nieuwe en uitgebreide standwaardwerk, waarin ook
aandacht voor de Papaverhof, onder grote belangstelling op zaterdag
2 juni in het Atrium. De uitgave kwam tot stand met steun van de
Gemeente Den Haag.

100 jaar Nieuwe Haagse School
De toekomst van het verleden

ISBN 978-94-6208-450-6 , € 29,95 

Joris Wijsmuller (rechts) toast op het boek

Adri Duivesteijn* ‘De wooncoöperatie, al 100 jaar in de Haagse Papaverhof’ 
Al meer dan 100 jaar is ons woningstelsel vooral van professionals en zijn de bewoners slechts huurders. Steeds meer
tekent zich het verlangen af bij bewoners om zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de eigen woon- en
leefomgeving. Dat gaat niet vanzelf. Daarom vond er onder de titel ‘De Wooncoöperatie, die komt er wel!’ op 28 mei 2018
in de oude Tramremise van Den Haag het tweede congres plaats over de positie van de Wooncoöperatie binnen ons
woonstelsel. Minister van Wonen Kajsa Ollongren zette uiteen op welke wijze zij de in het regeerakkoord opgenomen
paragraaf inzake de bevordering van wooncoöperaties, inhoud zal gaan geven.
Dat is een belangrijk moment, want dan zal ook duidelijk worden of ons woonstelsel in de toekomst ook echt van de be-
woners zelf zal kunnen worden. Hoe dat in de praktijk zou kunnen gaan werken, laat de Haagse Coöperatieve woning-
bouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg zien. Een eclatant voorbeeld dat al 101 jaar (!) een groot succes is. Daarom
hier een uiteenzetting van dit geweldige voorbeeld van zelfbestuur van bewoners in hun eigen wooncomplex.

Een van de meest poëtische woonplekken in Den Haag is
de Papaverhof in de Bloemenbuurt. De Papaverhof is het
centrum van een wooncomplex van zo’n 128 woningen dat
in 1917 is ontworpen door de architect Jan Wils en is een
vroeg voorbeeld van sociale woningbouw. Om het aantal
woningen voor deze groep te optimaliseren is door de
architect gekozen, de in die tijd veel gebruikte, rug aan rug
woningen toe te passen. De uitdrukking ‘rug aan rug’ 

alleen al, zal bij een aantal mensen de wenkbrauwen doen
fronsen, omdat deze woningen, in tegenstelling tot de
doorzonwoning, een éénzijdige oriëntatie hebben.
Hier echter laat de kwaliteit van de architect Jan Wils zich
gelden. Hij ontwikkelde een type rug-aan-rug-woning die
op ingenieuze wijze tweezijdig is en dus optimaal kan pro-
fiteren van het licht. Enkel al de gracieuze plattegronden
maken het de moeite waard het wooncomplex met eigen



Adri Duivesteijn en minister Ollongren
met ons jubileumboek

ogen te gaan bekijken. Maar ook de Papaverhof zelf is een
sieraad. De binnentuin is echt dé ontmoetingsplek voor alle
bewoners, maar bovenal een aangename en feeërieke plek
voor kinderen om onbezorgd te kunnen spelen. De architec-
tuur van dit sociale woningbouwproject, is van een uitzon-
derlijke kwaliteit, het is een parel van de Haagse nieuwe
zakelijkheid. Naast Jan Wils was Theo van Doesburg
verantwoordelijk voor de kleurstelling van het wooncomplex,
waarmee het een icoon is geworden binnen het oeuvre van
De Stijl. Het wooncomplex is dan ook in 1986 aangewezen
als een rijksmonument. Het wooncomplex is opgenomen in
de internationale lijst van Iconic Houses.
In 2017 vierden de trotse bewoners het honderd jarig be-
staan van het wooncomplex met een rijk geïllustreerd
jubileumboek ‘De Papaverhof van Jan Wils’ van
nai010uitgevers.

1917- 2017: De Wooncoöperatie, die is er al 100 jaar in de
Papaverhof in Den Haag

Maar wat misschien nog wel meer bijzonder is dan de ar-
chitectuur van het project, is de oorsprong van het woon-
complex en het beheer ervan in haar honderdjarig bestaan.
De Papaverhof is namelijk, anders dan wat gangbaar is in
ons land, in 1917 gerealiseerd door een wooncoöperatie
waarin de zittende bewoners alle zeggenschap hebben.
De Coöperatieve Woningbouwverenging Tuinstadwijk Daal
en Berg is eigenaar van alle woningen, maar toch zijn er
onder de bewoners, zowel kopers als huurders.
De geestelijk vader van deze constructie is Gerard van
Otterloo. In zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen
van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Daal en Berg,
heeft hij een gelijke positie gecreëerd voor zowel de kopers
als de huurders. Zo hebben de kopers een woonrecht, dat
fiscaal en financieel gelijk is aan dat van een gewone koop-
woning. De huurders in het wooncomplex hebben dezelfde
bescherming als gewone huurders. De kopers en de huur-
ders zijn individueel lid van de wooncoöperatie en zijn geza-
menlijk verantwoordelijk voor het huurbeleid, het beheer en
het onderhoud. Zo heeft Daal en Berg een bestuur van zes
personen, een duurzaamheidscommissie en een feestcom-
missie. Het bestuur wordt ondersteund door een Vereni-
gingsmanager (Jaap van Dijk), een parttime opzichter en
een secretarieel medewerker (bewoonster).
De boekhouding wordt extern uitgevoerd, door een bureau
dat bekend is met vastgoedbeheer. Voor beheer en onder-
houd zijn op diverse momenten per week en op afspraak
medewerkers aanwezig en voor noodgevallen alle dagen
van de week 24 uur bereikbaar. Dit is professioneel voor de
vereniging en zichtbaar, behulpzaam en laagdrempelig voor
de bewoners. Jaarlijks maakt de medewerker een ronde in

het complex om de staat van onderhoud in kaart te breng-
en. De bewoners kunnen aan het bestuur aanbevelingen
doen over gewenste aan passingen/ingrepen op het on-
derhoud. Het door de algemene ledenvergadering aange-
stelde bestuur, bestaande uit bewoners, neemt de be-

sluiten en is verantwoordelijk voor het -financieel- beleid.
De huren van Daal en Berg variëren van circa 55 tot 90%
van de maximaal redelijke huur. De huur is inclusief de
servicekosten van het schoonmaken van de trappen-
huizen en collectief elektraverbruik. Uitzondering is een
kleine vaste bijdrage voor de glasverzekering.
Jaarlijks wordt de huurverhoging door het bestuur vast-
gesteld. Deze is gematigd en heeft als doel op korte en
lange termijn kostendekkend te zijn. Sinds 2016 is be-
sloten te stoppen met de inkomensafhankelijke huurver-
hoging en krijgt elke bewoner een gelijke huurverhoging.
Daal en Berg kent vier wachtlijsten. Eén voor kandidaten
van buiten de vereniging, één voor kinderen van bewo-
ners (zij kunnen zich op hun achttiende laten inschrijven
voor een woning), één voor oudere kinderen met een
zorgrelatie met hun ouders, en één voor bewoners die
een andere woning in het complex wensen. Dit is statutair 
vastgelegd en e.e.a. is bedoeld om de onderlinge binding



  Een mythe leeft voort
  Sommige oudere bewoners zijn bekend met
  de mythe van de vluchtgang die onder de
  Papaverhof zou liggen.
  Deze zou zijn gegraven door leden van de
  Han Stijkel verzetsgroep. Die zouden,
  volgens een toenmalige bewoonster van dat
  pand, tijdens de tweede wereldoorlog een
illegale drukpers in de kelder van de woning Irisstraat 102
hebben. Bij onraad zouden deze verzetstrijders dan via een
tunnel, die onder de Papaverhof liep en in een winkelpand in
de Magnoliastraat uitkwam, kunnen ontkomen. Dat mocht
overigens niet baten, want de groep werd verraden en 33
leden werden na een vonnis in Berlijn door de nazi’s omge-
bracht. Later werden de stoffelijke resten herbegraven op de
Haagse begraafplaats Westduin. 
Toen ik (Jos Praat) in de Irisstraat 104 woonde, trof ik in de
kruipruimte onder ons huis inderdaad een fors gat gat in de
funderingswanden tussen de woningen 102 en 104 en
104 en 106 aan. Maar of dit te maken had met de veronder-
stelde vluchtgang (die overigens een rol speelde in de
thriller ‘Deventersestraat’ van Marcel Verreck)? De graaf-
werkzaamheden rond de nieuwe riolering zouden wellicht
uitsluitsel over het bestaan van die geheimzinnige vluchtweg
bieden. Maar ter hoogte van de Papaverhof 11, waar de tun-
nel ergens zou moeten liggen, werd geen ondergronds
bouwsel aangetroffen. De medewerkers van Van Gelder ver-
telden dat voor de plaatsing van de riolen in onze wijk niet al
te diep gegraven hoefde worden, dus dat de veronderstelde
tunnel met nog wat dieper graven mogelijk aangetroffen kan
worden. Zou het dan toch?

Hemelwater afvoeren
Het bestuursbesluit om de capaciteit van de hemelwaterafvoeren te verruim-
en werd inmiddels in uitvoering genomen. Enkele jaren gelden werd een
plan van aanpak opgesteld voor het groot onderhoud op langere termijn.
Daarbij werd geadviseerd de hemelwater afvoeren (HWA’s) van de laag-
bouwwoningen te vervangen door buizen van een grotere diameter en het
aanbrengen van een ‘overloop’. Er werd ook naar andere methodes gekeken
maar met het oog op de steeds heftiger wordende buien werd gekozen voor
het verbreden van de afvoeren.
Op papier lijkt zoiets eenvoudig, de uitvoering vereist het nodige vakman-
schap en het is, getuige bijgaande foto, een intensief karwei. 
Tegelijk met de plaatsing van de nieuwe afvoeren worden ook alle balkons
nagezien op gebreken, die zonodig worden gerepareerd. Ook worden alle
balkons schoongespoten, teneinde verstoppingen en daaruit voortkomende
lekkages te voorkomen.

Han Stijkel

Werk in uitvoering

tussen bewoners en die tussen bewoner en monument te
stimuleren. Nieuwe leden beginnen veelal op de 1e of 2e
verdieping van de portiekflats. Elke woning hiervan wordt
verhuurd onder de huurtoeslaggrens, waardoor ze ook
voor mensen met een beperkt inkomen bereikbaar zijn.
Leden kunnen binnen de vereniging wooncarrière maken.
Kinderen die het huis verlaten, kunnen zelfstandig in een
portiekflat gaan wonen. Zodoende zijn diverse generaties
woonachtig binnen de vereniging. Vooral de leden, die in
een laagbouwwoning wonen, blijven daarin tot op hoge
leeftijd woonachtig. Uit recente interviews met bewoners
bleek dat vooral de oudere bewoners grote waardering
hebben voor de unieke en rustige woonomgeving en de
onderlinge sociale contacten. Men verwijst daarbij ook
naar de voordelen, die de coöperatie heeft op het gebied
van zeggenschap en binding met de woonomgeving en
elkaar. Begin 2017 overleden twee hoogbejaarde bewoon-
sters. Hun as werd door de familie uitgestrooid op de door
hen zo geliefde Papaverhof. Een uniek voorbeeld van bin-
ding met de woonomgeving.

* Als actievoerder voor een leefbare Schilderswijk kwam hij in
1975 voor de PvdA in de politiek. Voor deze partij zou Adri, met
een tussenfase als directeur van het Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) te Rotterdam, actief zijn als raadslid, wethouder
en loco-burgemeester in Den Haag, lid van de Tweede Kamer,
wethouder en locoburgemeester in Almere en tenslotte lid van
de Eerste Kamer. Op zijn website documenteert hij voor hem
relevante momenten en ervaringen. En uiteraard is dit ook het
platform voor zijn opvattingen over vandaag en morgen.
De senator schreef daarop bijgaand stuk over Daal en Berg/
De Papaverhof, dat wij graag opnemen in onze nieuwsbrief.



Renovatie Papaverhof 34
In de vorige nieuwsbrief was een stukje tekst van het onderstaande
artikel weggevallen. Daarom publiceren wij het nogmaals in zijn geheel:

Zoals in de vorige nieuwsbrief stond werd besloten tot renovatie van
het pand Papaverhof 34, waarna de woning wordt verhuurd.
Tijdens de werkzaamheden bleek dat de kop van de draagbalk onder
de woonkamervloer dermate was vergaan, dat besloten werd alle,
inmiddels bijna 100 jaar oude, balken te vernieuwen.
Deze bevinding ondersteunt het eerdere besluit de draagbalken van
alle laagbouwwoningen te laten inspecteren. Enkele huizen werden al
bezocht en daaruit
bleek dat sommige
balken nader beke-
ken moeten worden.
De uitvoerder van
het werk vertelde
dat het zeker niet
zo is dat vloeren
zullen doorzakken
of zelfs inzakken
maar het is welDeze vloerbalk moest worden vervangen

Zonweringen geplaatst
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat alle etage
woningen in de Klimopstraat van nieuwe zonwering
worden voorzien.
De oude schermen dateren van 1986 en sommigen
functioneerden niet meer of werden in de afgelopen
jaren verwijderd omdat ze niet meer reparabel war-
en. Ook werden niet alle balkons van zonwering
voorzien. Dat is dus inmiddels anders, want de wo-
ningen tot en met nummer 48 zijn inmiddels voor-
zien van nieuwe en elektrisch bedienbare fleurige
zonweringen. De plaatsing van de zonweringen bij
overige woningen start binnenkort. De operatie kost
totaal € 44.000,00 en dit bedrag wordt uit de huren
betaald.
Met de firma Eradus werd ook een onderhoudscon-
tract gesloten, zodat de schermen jaarlijks professioneel worden bekeken op mankementen en slijtage. Het aanbrengen
van deze kostbare voorziening vraagt van de bewoners wel een zekere discipline. Ze dienen er voor te zorgen dat de
schermen bij afwezigheid en aangekondigde storm en/of regen worden ingedraaid.

zaak om, wanneer de hele inspectie is voltooid, op basis van de bevin-
dingen een plan van aanpak op te stellen. Dat kan betekenen dat bij
de ene woning niets hoeft te gebeuren en bij de andere voor de zeker-
heid wellicht een versteviging moet worden aangebracht.



Rioolwerkzaamheden  afgerond
De rioleringswerkzaamheden zijn door de firma Van Gelder afgerond.
Ons complex werd in twee fasen onder handen genomen, want in de
planning werd rekening gehouden met ons eeuwfeest. De straten rond
de Papaverhof gingen daarom in mei open en de laatste stenen werden
in week 30 geplaatst. Daarmee kwam een einde aan een enorme klus,
waarvan vele omwonenden zich wel eens afvroegen ‘of het allemaal ooit
nog in orde kwam’. De gaten en sleuven waren enorm, evenals de zand-
hopen en het stuifzand dat door alle kieren de woningen introk, terwijl
grote machines groeven en stampten. Het was fascinerend te zien hoe
de mannen de buizen op de juiste hoogte en kaarsrecht in rij in de grond
plaatsten, met op de hoeken grote putten om het riool blijvend te kunnen
bereiken. 
Toen de boel weer dicht was, moest er natuurlijk ook nog worden be-
straat. De originele trottoirbanden uit de twintiger jaren vorige eeuw wer-
den netjes opgeslagen en uiteindelijk weer teruggeplaatst. Vervolgens
werden de trottoirs van nieuwe tegels voorzien en duizenden nieuwe
klinkers vormden een nieuw wegdek in de straten. Terwijl de binnenring
werd voorzien van de originele ‘ironbricks’. Toen dat eenmaal klaar was,
        kwam er een einde
        aan de survivaltoch-
        ten van bewoners en
        bezoekers, de pret
        voor de vele kinderen
        die weken lang kon-
        den genieten van de
        grootste zandbak ooit.
        Zo ook de poezen,
        die afscheid moesten
        nemen van de groot-
        ste kattenbak ooit.

Graag reageren bij woningaanbod
Het beheren van de wachtlijst en het aanbieden van wo-
ningen is een nauwkeurig en tijdgebonden karwei.
Bewoonster Wil Durand heeft deze taak vrijwillig op zich
genomen en zij vraagt aandacht voor het volgende.
Bewoners van Daal en Berg, die op de A-lijst staan en een
woningaanbod krijgen vergeten nog wel eens adequaat te
reageren op de betreffende aanbiedingsbrief en e-mail.
Dat betekent dat gerappelleerd moet worden en dat vraagt
weer extra tijd en aandacht. Door de onnodige vertraging
kan ook pas later een nieuw huurcontract worden afgeslo-
ten, waardoor de huurderving hoger oploopt dan nodig is. 
Dus: krijgt u een aanbod, reageer dan alstublieft binnen de
in de aanbiedingsbrief gestelde termijn.

Geef tijdig wijzigingen door
Voor een snelle bereikbaarheid en vlotte communicatie is
het nodig dat u tijdig wijzigingen van uw gegevens door-
geeft, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Het komt
nu helaas al te vaak voor dat medewerkers van Daal en
Berg met verouderde gegevens worden geconfronteerd,
waardoor bijvoorbeeld de benadering van kandidaten op de
wachtlijst onnodig vertraging oploopt.
Het is ook nodig dat u, wanneer u uw voorkeur op de
wachtlijst wilt veranderen, deze wijziging aan Daal en Berg
doorgeeft via info@daalenberg.nl, of per brief.
Het betreft dan voor kandidaten op de A-lijst een wijziging
van de voorkeur voor een woningtype of dat men van
‘actief’ op ‘inactief’ gezet wil worden, óf andersom. Staat u
op een wachtlijst op ‘actief’ voor een bepaald woningtype
en u weigert een aangeboden passende woning, dan wordt
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Open Monumentendag
Daal en Berg doet ook dit jaar weer mee aan Open Monumentendag.
Op zaterdag 8 september worden er weer veel belangstellenden ver-
wacht. Zij worden ontvangen op het kantoor van de vereniging in de
Klimopstraat 48a, waar een presentatie over het monument de
Papaverhof wordt verzorgd. Daarna volgt een rondleiding over ons
complex.

De ontvangsten zijn gepland om 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur.
Wilt u meer weten over de geschiedenis én de actualiteit van het
Rijksmonument waarin u woont, kom gerust langs.
Deelname is gratis.

daarvan een aantekening gemaakt. Weigert u drie keer, dan wordt u, conform artikel 7.3 van ons Huishoudelijk Regle-
ment  (7.3 Weigert een lid tot driemaal toe een andere woning, dan neemt het bestuur aan dat het geen prijs stelt op
handhaving van zijn naam op de lijst van gegadigden voor een andere woning. Zijn naam wordt dan onderaan de betref-
fende lijst geplaatst.) onderaan de betreffende wachtlijst geplaatst.

Onze woningen zijn verdeeld in de volgende categorieën:

I. Appartementen aan de Klimopstraat 8 t/m 48 en 58 t/m 122 op de eerste en tweede etage. 
II. Appartementen aan de Klimopstraat 8 t/m 48 en 58 t/m 122 op de begane grond
III. 5 kamer appartementen aan de Klimopstraat 2 t/m 6 en 124 t/m 128 
IV. 4 kamer eengezinswoningen aan de Klimopstraat
V. 4 kamer eengezinswoningen aan de Irisstraat
VI. 4 kamer eengezinswoningen aan de Papaverhof
VII. 5 kamer eengezinswoningen
VIII. 6 kamer eengezinswoningen 

Website Daal en Berg aangepast
De website van Daal en Berg werd onlangs
door Vera Hooghiemstra geheel aangepast.
Zo zijn de statuten en het huishoudelijk reg-
lement nu digitaal benaderbaar. Ook werd het
bestand historische foto’s, die gedeeltelijk
werden gebruikt voor het jubileumboek, ge-
plaatst. Ook het historisch archief dat door
Marcel Teunissen werd samengesteld werd
integraal op de site geplaatst. 

Onder het kopje ‘ARCHIEF’ en vervolgens
‘LEDENINFORMATIE’ treft u het monument-
nummer van uw woning. Voor kopers is dit
relevant bij de opgave inkomstenbelasting.
Dat, en nog veel meer, is allemaal te vinden
op: www.daalenberg.nl


