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Van het bestuur
Coronaperikelen
Sinds januari is de wereld in de greep van Covid-19. De bewoners van ons complex hebben zich
gelukkig zo goed mogelijk door de lockdown heen geworsteld. Geweldig was om te merken dat
de beperkingen een positief effect op de onderlinge betrokkenheid hadden. Laten we dat
koesteren!
Hoewel het ergste van de Coronapandemie hopelijk achter ons ligt, heeft het virus ook z’n sporen
in de bedrijfsvoering van Daal en Berg getrokken. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
die in mei stond gepland, moest noodgedwongen worden verplaatst naar eind oktober.
Na het vaststellen van de jaarrekening (het controleproces werd vanwege Corona ook flink ver-
traagd) ontvangt u een uitnodiging. We zullen dan wel rekening moeten houden met de ander-
halve meter afstand, wat weer een limiet stelt aan het aantal aanwezigen.
Een mogelijkheid is dat we alleen de leden van de coöperatie toegang tot de vergadering kunnen
verlenen. U hoort er zo spoedig mogelijk over.

Ook de toezegging dat we in de eerste helft van dit jaar met de bewoners van de laagbouw-
woningen bijeen zouden komen om over een plan van aanpak van de vloeren en kelders te
spreken, kon niet worden waargemaakt. Daarvoor in de plaats ontvingen alle laagbouwbewoners
in juni een nieuwsbrief. 
De aanpak van het plantsoen van de Papaverhof, gepland in maart, werd door de gemeente
noodgedwongen naar oktober verschoven.
Vanwege de risico’s van besmetting doet de Gemeente Den Haag dit jaar niet mee aan Open
Monumentendag. Daal en Berg zal daarom dit jaar geen ontvangst voor bezoekers en bewoners
organiseren. Jammer, maar hopelijk is in 2021 de openstelling van ons rijksmonument weer
mogelijk.
Bestuurszaken lagen echter niet stil. Diverse dossiers
moesten worden besproken en besluiten genomen. Nood-
gedwongen werd daarom via Skype vergaderd. Niet ideaal
maar we maakten er het beste van en de continuïteit van
onze bedrijfsvoering werd in ieder geval gewaarborgd.
Zodra het mogelijk is zullen de bestuursvergaderingen
weer in het vertrouwde kantoor aan de Klimopstraat 48a
plaatsvinden.

Vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur en be-
sprekingen van de Werkgroep Vloeren konden dus niet
fysiek plaatsvinden. Skype bracht echter uitkomst: het
overleg kon doorgaan maar directe ontmoeting en inter-
actie waren niet mogelijk. Die twee zijn voorwaardelijk
voor een prettige en effectieve wijze van vergaderen. De stukken voor een Skypevergadering liggen klaar



Gelukkig kon de dagelijks bestuursvergadering van 24 juni weer in het gerenoveerde verenigingskantoor plaatsvinden,
maar de vergadering van het algemeen bestuur, werd ‘s avonds in Lokaal 7 van de Hyacint gehouden. Dat was ook de
locatie van een vergadering tussen bestuur, commissarissen en onze accountant op zaterdag 27 juni. U leest erover in
deze derde nieuwsbrief van dit jaar.

De onderhoudssubsidies aangevraagd.
Begin april ontvingen de B-leden een dik pak documenten. Die moesten worden gebruikt voor de aanvraag van een
subsidie in de onderhoudskosten voor de monumentenwoning. Dat was nodig omdat per 1 januari 2019 de aftrekregeling
inkomstenbelasting werd afgeschaft. Hiervoor in de plaats kwam een subsidieregeling, waarbij bewoners voor 1 mei 2020
een aanvraag moesten indienen. Het pakket dat de B-leden ontvingen bestond uit een brief van het bestuur met
toelichting, een handleiding en alle onderhoudsrekeningen die nodig waren om de aanvraag in te kunnen dienen.
We danken hierbij Aad Schuurmans en Rick Meijs, die ons geholpen hebben met het uitpluizen van de nieuwe regeling
en het opzetten van een aanvraagstructuur. En nu maar hopen dat iedereen ook de vergoeding krijgt waarop hij of zij
recht heeft.

Onderhoud
- Begin april werd een begin gemaakt met herstelwerkzaamheden aan de gevels van de
etagewoningen. Na enkele klachten over lekkage werd een onderzoek naar de oorzaak
ingesteld en daaruit bleek de slechte staat van enkele voegen en kapotte stenen de
grootste boosdoeners. De werkzaamheden waren niet gepland maar wel dringend
noodzakelijk. Daarom werd besloten dit jaar niet twee maar één portiek op te knappen.
Het budget voor het opknappen van een tweede portiek werd aangewend om de gevel-
werken mede te bekostigen. Dus kwamen er steigers, werden voegen en stenen uit-
gehakt en vervolgens vernieuwd. Ook werd de onlangs geconstateerde betonrot in de
puien aangepakt. De rotte plekken werden uitgehakt en opgevuld en de bovenkant en
zijkanten van de pui werden van een coating voorzien. Die moet het doorsijpelen van
vocht in het beton voorkomen. De kosten van deze werkzaamheden bedroegen
€ 18.000,00.

Kapotte voegen en stenen:
oorzaken van lekkages

Herstel betonrot Herstel van de voegen

- Toen in maart vele kelders in de
laagbouw ernstige vochtoverlast
vertoonden, werden in een viertal
ondergelopen kelders spoed-
reparaties uitgevoerd.
De gemeente Den Haag verwijst
klachten over natte kelders naar
het eigen risico van de bewoner
en dus zullen we zelf voor een
oplossing moeten zorgen.
Een gespecialiseerd bedrijf
boorde gaten in de keldervloer
en spoot vervolgens onder druk
een waterwerende laag onder de vloer en wanden. In de vergadering van 27 mei besloot het bestuur ook de andere
kelders op dezelfde wijze te impregneren. Niets doen is hier geen optie, want een groot deel van het gewicht van de
woning steunt op de kelder. Wanneer die wordt beschadigd of verzwakt, loopt de constructie van de hele woning gevaar:
wegzakken van de fundering en scheurvorming zijn hier de risico’s. Alle kelders dienen daarom in goede conditie te zijn.
De firma ‘Perfusie’ kreeg daarom opdracht om 25 kelders te voorzien van een waterwerende laag. De kosten bedragen
€ 4.500,00 exclusief BTW voor een standaardkelder van 16 m2. De bewoners worden persoonlijk geïnformeerd wanneer
hun kelder aan de beurt is.



- In mei werd gestart met het herstel van de stenen onderlagen bij de
tuinhekjes. Eerst werd een hechtlaag aangebracht waarna de nood-
zakelijke reparaties aan de beschadigingen van de stenen randen kon-
den plaatsvinden. Vervolgens werd een definitieve witte afwerklaag
aangebracht. Ook de vierkante betonnen ballusters werden van een
afwerklaag voorzien. De bewoners, op wier terrein de werkzaamheden
plaatsvonden,
werden daar-
over schrifte-
lijk geinfor-
meerd. Om
budgettaire
reden kunnen
niet alle dor-
pels en ballus-
ters van het
hele complex
in één keer
worden
aangepakt. Eerst worden de losse stukken weggehakt Gerestaureerde pilaster

- Begin mei werd een werk gestart dat een lange voorbereiding vergde. De pilasters
bij de woningen Magnoliastraat 7 en 9 waren door grondverschuiving zwaar uit het
lood geraakt. Een doorn in het oog van velen. Onderzoek naar de beste oplossing
van het probleem leerde dat de oude pilasters afgebroken moeten worden en ver-
vangen door nieuwe. Die konden pas worden geplaatst nadat de ernstige grondver-
zakking was weggewerkt. Wat dat zoal aan werk betekent tonen bijgaande foto’s
van deze kostbare renovatie.

- In juni ontvingen alle bewoners van een laagbouwwoning een nieuwsbrief. Deze was opgesteld door de Projectgroep
Vloeren. Deze projectgroep werd samengesteld uit de bestuursleden Klaartje de Vrueh (financiën), Henri de Vries
(bewonerszaken) en Jos Praat (juridisch/organisatorisch). Hieraan werden Jaap van Dijk (techniek) en Elly Bras
(administratie) toegevoegd. Na consultatie van de Raad van Commissarissen kwam de groep op 13 februari voor het
eerst bijeen om vervolgens tot eind mei wekelijks overleg te voeren. Documenten, besluitenlijst en actielijst werden
wekelijks naar commissaris Rick Meijs gezonden, zodat via hem de commissarissen bij het proces waren aangehaakt.
In de brief werden de bewoners geïnformeerd over de aanpak van de matig tot slechte vloeren van de laagbouw-
woningen. Sommige vloeren dienen op korte termijn geheel te worden vernieuwd, andere kunnen verderop in de tijd
fasegewijs aangepakt. De ambitie is, volgens een prioriteitenlijst, per jaar drie woningen te plannen zodat de werkzaam-
heden zich over een periode van 10 tot 20 jaar uitstrekken. 



Van het bestuur

De projectgroep produceerde tot nu toe een zevental documenten die in
de bestuursvergaderingen van 27 mei en 3 juni jongstleden werden
vastgesteld.
Dit zijn:   

Archieffoto van een verwijderde keukenvloer

> Reglement buitengewoon onderhoud. Op grond van artikel 55b lid 1
van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht een reglement op te
stellen inzake het ‘slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan
haar woongelegenheden en de betrokkenheid van de bewoners van die
woongelegenheden daarbij’. Aangezien Woningbouwvereniging Daal en
Berg geen zogenaamde ‘toegelaten instelling’ is, is zij niet verplicht dit
reglement op te stellen. Het bestuur kiest er desalniettemin voor aan-
sluiting te zoeken bij de wettelijke regeling in de Woningwet
> Planbesluit Project Vloeren. Het basisdocument voor het project,
waarin onder andere beschreven staat wat het project behelst, een tijds-
pad, communicatie, vergoedingen en geschillen

> Bewonersdocument vooraf. Hierin worden de afspraken vastgelegd
tussen de vereniging en bewoner, voordat de werkzaamheden beginnen

> Bewonersdocument achteraf. Hierin worden de afspraken vastgelegd
tussen de vereniging en bewoner na afloop van de werkzaamheden

> Definities onderhoudssoorten. Hiermee is voor iedereen duidelijk welke soort onderhoud het betreft

> Gebruiksovereenkomst woonruimte. Hierin worden de afspraken tussen vereniging en bewoners over de tijdelijke
woonruimte Klimopstraat 96 vastgelegd

> Definitie van de ‘Monumentale schil’. Hiermee is nu duidelijk wat precies onder de veelbesproken ‘schil’ van de
laagbouwwoningen wordt verstaan

Wanneer een woning aan de beurt is te worden aangepakt ontvangt de bewoner de hele set documenten. Er zijn nog
drie dingen die ten volle de aandacht vragen: een aanvulling van het huishoudelijk reglement, de financiering van de
ingreep en de noodzakelijke omgevingsvergunning. Deze werd aangevraagd in samenwerking met de gemeentelijke
monumentendienst. Zodra dit mogelijk is zullen de bewoners van 68 laagbouwwoningen worden uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst.

Bespreking in de Hyacint op Corona-afstand

Bestuur vergadert met de commissarissen
Op zaterdagmiddag 27 juni bespraken het bestuur en
de commissarissen een groot aantal punten.
Vanwege de coronamaatregelen was er maandenlang
slechts telefonisch onderling contact geweest en be-
spreekpunten stapelden zich op. Gelukkig bood de
Hyacint uitkomst, want daar kon in de grote ruimte
met in acht name van de anderhalve meter afstand
met 11 mensen worden vergaderd. Ook onze
accountant van PKF Wallast, Dick Pronk, offerde een
deel van zijn vrije zaterdag op. Hij opende de agenda
met de bespreking van de jaarstukken. Ook die waren
vanwege Corona vertraagd beschikbaar gekomen en
moesten dus met enige urgentie aan de orde komen.
Op de aangeleverde cijfers was gelukkig weinig aan
te merken. Wel had de accountant opmerkingen over



de plaatsing van enkele posten. Nagegaan moet worden of bedragen van contract-, klacht-, mutatie- en gemeenschap-
pelijk onderhoud werden opgenomen ten laste van de voorziening en niet ten laste van het resultaat. Ook werd her-
schikking van enkele bedragen, teneinde de dotatieregeling met de belastingdienst ten volle te benutten, geadviseerd.
Met dit huiswerk gingen Klaartje de Vrueh en Jaap van Dijk zo snel mogelijk aan de slag. Ook werden afspraken gemaakt
over het komend overleg met de belastingdienst. Hiermee dienen voor de jaarafsluiting 2020 afspraken gemaakt te
worden over voortzetting van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

Na vertrek van de accountant werd gebrainstormd over enkele punten die in de voorgaande maanden werden ‘opge-
spaard’. Onder andere over de buitengewone lasten, zoals de kosten van vloer- en kelderonderhoud. Die lopen flink op
en er wordt gezocht naar een model om de B-leden daar op een of andere manier in tegemoet te komen. De komende
maanden worden de besproken ideeën verder uitgewerkt, waarna deze aan de leden worden voorgelegd. Dit is ook het
geval met een andere wijze van verrekenen van het onderhoudsfonds. Sinds 2006 worden de kosten conform de statuten
verrekend. Dit systeem is gebaseerd op de regels van de inkomstenbelasting daaromtrent. Nu de aftrekregeling per
1 januari 2020 is gewijzigd in een subsidieregeling, liggen er kansen om de interne regels aan te passen. Gezocht wordt
naar een methode van gelijkmatiger verdeling van kosten over alle B-leden. Ook een herijking van de lidmaatschaps-
kosten stond op de agenda. De commissarissen kregen een doorkijkje naar de lijn die door het bestuur wordt voor-
gestaan. We zouden deze onderwerpen graag zo snel mogelijk met de leden bespreken. Er moet echter nog veel worden
uitgezocht, zowel inhoudelijk als procedureel en we kampen nog steeds met de beperkingen van de coronamaatregelen.
Het bestuur streeft er naar om genoemde punten voor de Algemene Ledenvergadering met de B-leden te bespreken.

De personele bezetting van bestuur en RvC vormde het sluitstuk van de middag. De commissarissen zijn druk doende
een opvolger voor de vorig jaar overleden Gerard van Otterloo te vinden. Met twee van de oorspronkelijke drie kandi-
daten worden vervolggesprekken gevoerd. De verwachting is dat tijdens de ALV van eind oktober een voordracht voor
een nieuwe commissaris kan worden gedaan. Het bestuur wil dan graag Laura van den Boogert als nieuw
bestuurslid voorstellen. Laura meldde zich eind vorig jaar als kandidaat bestuurslid aan. Na enkele vergaderingen te
hebben gevolgd toonde zij zich bereid tot het bestuur toe te treden en het bestuur wil haar graag voordragen.
Door het verzetten van de ALV van het voor- naar het najaar, fungeert Laura zolang als kandidaat bestuurslid.
Dat betekent dat ze over alles mag meepraten, maar (nog) niet meebeslissen. Jeroen de Cler, sinds januari bestuurder
maakte tijdens de bijeenkomst nader kennis met de commissarissen.

Laura stelt zich voor
Hallo bewoners, ik ben Laura van den Boogert en na acht jaar op de wachtlijst te hebben gestaan woon ik sinds 2015 in
         de Klimopstraat. Ik was al bekend met het complex en was dan ook zeer blij
         met de woning die ik destijds kreeg aangeboden.
         Mijn wens was in een wijk te wonen met een rijke geschiedenis en betrok-
         ken buurtbewoners. ‘Ik wil een huis met karakter’, zei ik altijd. 
         Ik zie hoe de stad verandert en hoe mooie oude gebouwen verdwijnen en
         vervangen worden door liefdeloze nieuwbouw. Wat er nog is moeten we
         koesteren.
         Toen ik ervaarde hoeveel tijd en energie er in het onderhoud van het com-
         plex werd gestopt, kreeg ik het gevoel dat ik iets terug moest doen.
         In 2018 zat ik in de feestcommissie voor het 100-jarig bestaan, wat erg leuk
         was om te doen. Ik kijk sinds november 2019 met het bestuur mee en steek
         daar veel van op.
         Met mijn achtergrond in de zorg en horeca hoop ik als bestuurder een
         sociale rol te vervullen. Ook hoop ik mijn organisatorische vaardigheden in
         te kunnen zetten waar nodig en hiermee het bestuur en haar bewoners te
         ondersteunen. ‘Het behoud van monument en toch met de tijd mee’ .



Van de Werkgroep Groen
Het eerste project betreft de boomspiegels. Allereerst kwamen de bomen op het
terras aan de kant van de Klimopstraat aan de beurt. Wanneer het terras tegen-
over het ‘eiland’ straks is herbestraat dan wordt ook
die kant aangepakt en van groenblijvende planten
voorzien. De lapjes grond rond de bomen wordt door
veel katten en honden als toilet gebruikt. Dat was ook
een van de reden om op die plekken actie te nemen.
Op warme dagen verspreidde de stank van plas en
uitwerpselen zich over een breed gebied. En de keren
dat spelende kinderen met poep aan schoenen, bal
en stepjes zich hij hun ouders meldden zijn legio. In
week 23 werden de spiegels van verse aarde en be-
planting voorzien.Wil Durand en Til Schuurmans

beplanten de boomspiegels

Nostalgisch nieuws
De heer Van der Ploeg stuurde ons onderstaande uitnodiging uit 1939. Dansinstituut Hovers nodigt haar leden uit voor
het eindbal op 18 maart in de ’Groote zal van den Dierentuin’. Het instituut was gevestigd aan de Ieplaan 85.
De uitnodiging is gericht aan mejuffrouw G. Teerink, die destijds op de Papaverhof 34 woonde.

En nu we toch nostalgisch bezig zijn; heeft
u zich ooit afgevraagd hoe de Klimophof er
ooit uitzag? Bekijk de foto hiernaast dan
eens. In het midden van de hof stond een
mooi ornament, want auto’s reden er toen
nog nauwelijks doorheen.
Het idee van een binnentuin werd gecreëerd
door pergola’s met hangplanten. Het geheel
zag er zo zeer idyllisch uit. De boogramen,
die nu nog steeds voor een karakteristieke
sfeer zorgen, verraden dat in deze panden
ooit winkels waren gevestigd. Er zijn heden
tendage nog steeds twee bedrijven aan-
wezig; een kapper en een fietsenzaak.
Oudere bewoners onder ons kunnen onge-
twijfeld nog aangeven wat voor winkels er
destijds in de Klimophof aanwezig waren.



En dan nog deze:

Een oude kaart van wat rond
1570 nog ‘Haag Ambacht’ heette.
Herkenbaar zijn de Beek en
’t Seghbroek: de plek waar later
de wijk Segbroek zou ontstaan
en waar in 1922 ons woon-
complex gereed kwam.

                De woonvergunningen
                In onze nieuwsbrief van november 2019 maakten wij melding van
                de nieuwe gemeentelijke regels over de per 1 juli van dat jaar
                verplichte woonvergunningen. Inmiddels vonden enkele ver-
                huringen plaats waarbij de nieuwe regels toegepast werden. We
                hebben ervaren dat, na wat aanloopproblemen bij de gemeente,
                de procedure nu gelukkig redelijk soepel verloopt. 
                Omdat de gemeente op de regeling uiteraard ook handhaaft, is
                het volgende van belang. Wanneer u bijvoorbeeld als volwassen
                kind bij uw hurende ouders inwoont en uw ouders vertrekken of
                  overlijden, dan dient u bij de gemeente te zijn ingeschreven op
het huidige woonadres van uw ouders. Bent u dat niet en staat u ook niet als medebewoner genoemd in de huurovereen-
komst met Daal en Berg, dan wordt u als onrechtmatig bewoner aangemerkt. Wanneer Daal en Berg u, in een dergelijke
situatie, in principe toestemming verleent om te kunnen blijven wonen, dan zult u alsnog een woonvergunning aan
moeten vragen. Wanneer deze dan niet wordt verstrekt, dan dient u de woning helaas te verlaten. Daal en Berg riskeert
anders, bij zogenaamde ‘onrechtmatige bewoning’, een gemeentelijke boete tot € 10.000,00.

Foto van de videobijeenkomst:
Pia ontvangt een bloemetje

(van haar buiten beeld zijnde echtgenoot)

Koninklijke onderscheiding voor commissaris
De voorzitter van onze Raad van Commissarissen zal de datum
24 april niet snel vergeten. Pia van Oord werd toen namelijk met
een smoes naar een videoconferentie in het gemeentehuis van
haar woonplaats Midden Delfland gelokt. Daarin trof ze echter geen
vergadering, maar familie, vrienden en vertegenwoordigers van
diverse maatschappelijke organisaties aan. En burgemeester
Arnoud Rodenburg, die haar kon mededelen dat de koning had
ingestemd met de voordracht om Pia te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Namens Daal en berg namen
Klaarje de Vrueh en Jos Praat aan de videohappening deel.
Vanwege de beperkingen die Corona oplegt, kreeg Pia de versier-
selen later in het jaar opgespeld. Namens onze vereniging hierbij
nogmaals gefeliciteerd Pia. Je hebt het dik verdiend!



Irisstraat 124
Na een renovatie van bijna een half jaar kwam
eind mei het pand Irisstraat 124 gereed.
Niet alleen de vloeren werden vervangen.
Het pand werd enkele centimeters ‘opgekrikt’
en gefixeerd, leidingen en afvoeren ver-
vangen, betonrot in de serre aangepakt,
ramen en elektra vernieuwd, plafonds ge-
repareerd en de granitovloer in oude luister
hersteld. Bij het gepland afbreken van een
lekke douchebak bleek de onderliggende
stalen draagconstructie door langdurige
lekkage verrot, dus werd besloten deze te
vernieuwen. Het gevolg was dat alle bad-
kamermuren verwijderd en daarna weer
opgebouwd moesten worden en dat de
kruipruimte (zie foto) gerenoveerd diende te
worden. Nadat ook de afgeschreven keuken werd vernieuwd kon de nieuwe bewoner, Kenneth van Veen, het pand in
mei betrekken. De totaalkosten van de renovatie bedroegen € 184.000.

Geboren
                                      Op 24 april vond gezinsuitbreiding
             bij voormalig bestuurslid Hansje
             Hooghiemstra plaats.
             Hansje, Kevin van Veen en hun
             zoontje Kurtis werden verblijd met
             de geboorte van tweede zoon en
             broertje Lukai Logan.
             Hij kwam smorgens om 7.00 uur ter
             wereld.

Zes weken later, op zes juni, werden
Marnix en Danique, bewoners van
de Klimopstraat 32 verblijd met de
geboorte van dochter Ylane.
Ylane Sophie werd om 19.56 uur
geboren en woog 3350 gram. 

We wensen Lukai, Ylane en hun ouders een geweldige toekomst!

Free Hand

Free Hand



Straatkunst
Ineens zag je ze overal: tekeningen
met straatkrijt. De een nog inventiever
dan de ander. Tijdens de corona lock-
down was er duidelijk minder verkeer
en namen de kinderen de straten en
de stoepen in bezit. Er werd volop ge-
rollerskated, gerolschaatst, gefietst en
op de stoep verschenen talloze krijt-
tekeningen. Alternatieve hinkelbanen,
een lieve groet en inventieve kunst-
werkjes: te veel om op te noemen.

‘Afstandsfeest’
Wat doe je, wanneer je tijdens de Corona-lockdown je zestigste verjaardag wilt vieren? Margot Degen bedacht een
‘Afstandsfeest’, waarbij je
de visite op de gepaste
anderhalve meter afstand
op een straatfeestje trak-
teert!

Ook Koningsdag werd
anders dan anders ge-
vierd.
De altijd drukbezochte
vrijmarkten gingen dan
wel niet door, maar een
bewoner van de Papaver-
hof bracht haar over-
bodige spulletjes op een
alternatieve manier onder
de aandacht van
passanten.



Loet Muis overleden
Hij was dan wel geen bewoner van Daal en Berg maar in deze nieuwsbrief besteden wij desondanks aandacht aan
Loet Muis. Loet was de uitbater van café West End en daarmee een iconische buurtbewoner. Samen met zijn drie jaar
eerder overleden echtgenote Gerda Bisot stond Loet decennia lang achter de toog van hun café in de Klimopstraat, dat
gerust de huiskamer van de wijk genoemd mag worden. De voormalig Plu-voorman was geliefd bij velen, ook bij zijn
vroegere tegenstanders. Daarom verzamelden zich maandag 8 juni een honderdtal vrienden, bekenden, klanten, Puch-
rijders en buurtbewoners in de Klimopstraat voor een indrukwekkend afscheid. De rouwauto stond een kwartier stil voor
de plek (nu café De Poort) waar Loet zijn klanten bediende en woonde, zodat velen persoonlijk afscheid van hem konden
nemen. Loet, die op 16 juni 1944 in Malang werd geboren, overleed op 2 juni en werd dus nét geen 76 jaar.

Mw. du Mée - van Tongeren overleden
Op 5 juli overleed mevrouw du Mée-van Tongeren.
Zij woonde sinds 1956 in de Klimopstraat nummer 25
en was de oudste van drie generaties du Mée/
La Fontaine die tegelijkertijd in ons complex woonden.
Mevrouw du Mée bereikte de respectabele leeftijd van
96 jaar en was daarmee de oudste bewoner bij Daal en
Berg.

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



Papaverhof als decor
Studenten van de Haagse Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten
(KABK) waren in mei op de Papaverhof
actief. Voor een foto-opdracht werden de
woningen op de hof als decor gekozen
en op diverse locaties werden plaatjes
geschoten. We zijn benieuwd naar het
eindresultaat van deze bijzondere sessie.

Traumahelicopter op de Papaverhof
            Vrijdag 26 juni is een datum om niet snel te vergeten.
            ‘s Middags rond een uur of één landde met veel ge-
            raas de traumahelikopter van de ANWB midden op
            de Papaverhof. De assistentie van de trauma-artsen
            was ingeroepen door ambulancepersoneel dat naar
            een verkeersongeval op de hoek van de Laan van
            Meerdervoort en Laan van Eik en Duinen was uitge-
            rukt. Na de landing werden beide artsen door de
            politie opgepikt en met grote snelheid in een politie-
bus naar het ongeluk gereden.
De piloot was zeer enthousiast over de landingsplaats midden in ons com-
plex. “Ik ben in deze omgeving vaker geland maar een ideale plek als deze
maakte ik nog niet eerder mee. Er zijn geen grote gebouwen in de omge-
ving dus ik heb uitste-
kend zicht. En door de
gelijkmatige bebouwing
die om het veld ligt, is
de wind ook redelijk
stabiel. Dus wat mij
betreft doen we dit,
wanneer het nodig is,
vaker.” 

Uit de media:
In het julinummer van de ‘Wijkwijs’, het orgaan van wijkvereniging de Hyacint, bij toeval
veel aandacht voor ons complex en zijn bewoners. Wil Durand en Til Schuurmans ver-
tellen over het groenbeheer, Aad Schuurmans wordt uitgebreid geïnterviewd en
Mels Praat vertelt over zijn bedrijf tijdens de lockdown.

Vakantietips
Iconic Houses, de wereldwijde organisatie van museumwoningen, waarbij
ook Daal en Berg is aangesloten, heeft voor het eerst vakantietips uitge-
bracht. Via: https://www.iconichouses.org/news/special-france kunt u, wan-
neer u uw vakantie in Frankrijk wilt doorbrengen, op zoek naar monumentale
woningen in dat land. Een absolute aanrader is de voormalige woning van
ontwerpster Eileen Gray, in de baai van Roquebrune-Cap-Martin, tussen
Nice en de Italiaanse grens. Bij de betreffende villa, simpelweg E1027 ge-
naamd, staan ook de door Le Corbusier ontworpen vakantiewoningen en
zijn werkhut. Voor rondleidingen is een reservering vereist.



De Stijl en Drees uit de Nederlandse Canon
Nog geen drie jaar geleden stond Nederland in het teken van De Stijl. Winkels, bedrijven en het Haagse gemeentehuis
waren in Stijlkleuren getooid, overal wapperden ‘Stijl’-vlaggen en vele exposities besteedden aandacht aan deze inter-
nationaal bijzonder invloedrijke Nederlandse kunststroming. Ook Jan Wils, architect van ons complex, behoorde tot de in
1917 opgerichte beweging, maar nu blijkt De Stijl te moeten wijken voor andere, kennelijk meer belangrijker onderwerpen
die in de Nederlandse canon een plaats moeten vinden. Leerlingen zullen daarom voortaan verstoken blijven van infor-
matie over Stijl-oprichter Theo van Doesburg en zijn invloed op Bauhaus, Piet Mondriaan en alle andere kunstenaars,
architecten, grafici en denkers die richting gaven aan deze zo kenmerkende kunstbeweging.
Ook Willem Drees moest er aan geloven. Hij, die bij de oprichting van onze vereniging samen met architect Berlage tot
de eerste commissarissen behoorde, ons land na de tweede wereldoorlog verzekerde van de Amerikaanse Marshallhulp,
de AOW invoerde en tien jaar Nederlandse kabinetten leidde, bleek niet langer aanspraak op een plek in ons nationaal
historisch overzicht te kunnen maken. Het drama werd in dagblad Trouw door cartoonist Pieter Geenen treffend verbeeld:

Vogelkastje van Piet Hein Eek
Het goede nieuws is dat de Eindhovense ontwerper Piet Hein
Eek als tegenhanger bij dit bizarre besluit een vogelhuisje àl la
Mondriaan heeft ontworpen. Zaag en timmer dus zelf een Piet
Heijn-Eek vogelhuisje in elkaar. Netjes werken is niet echt nodig,
en volgens Eek voldoet het ontwerp aan het bouwbesluit.
„Volg mijn schets en het kan haast niet misgaan”, meldt Eek.
De schets treft u
hierbij aan.
Meer informatie:
nrc.nl/zomerboek.
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Feestcommissie
In 1917 werd de Coöperatieve Woningvereniging Tuinstad Daal en Berg u.a. opgericht en werden fondsen geworven
voor de bouw. Vanaf september 1921 werden de eerste woningen opgeleverd. Dat is bijna 100 jaar geleden!
Dat feit willen we niet voorbij laten gaan. Waar we in het boek “De Papaverhof van Jan Wils” aandacht schonken aan de
architectuur en de coöperatieve vereniging willen we nu de bewoners vanaf die tijd centraal zetten.
We zoeken dan ook enthousiaste bewoners die samen met de bestuursleden Jeroen de Cler en (aspirant lid) Laura van
de Boogaard hier vorm aan willen geven. In geschrift, digitaal, met zang en dans, op welke manier dan ook. Meld je aan!

OPROEP!

Tot slot...
...nog wat mooie plaatjes van de prachtige natuur rondom
ons bijzondere monument. Heeft u zelf ook mooie foto’s gemaakt
van onze woningen die u graag met ons wilt delen en terug wilt
zien in de nieuwsbrief, dan kunt u ze insturen o.v.v.
‘Foto’s voor nieuwsbrief’ naar info@daalenberg.nl en wie weet
staat uw foto in de volgende nieuwsbrief!

OPROEP!


