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Schiedam, 11 juni 2019 
  

Heden en verleden hand-in-hand bij onthulling ‘oude naam’ 
Huize De Regentes 

De kleinschalige, luxe woonvoorziening voor ouderen, Huize De Regentes, 

opende in december 2017 haar deuren aan de Scheveningseweg 106 in Den 

Haag. Na vele jaren prijkt nu ook de oude naam ‘Villa Iled’ weer op de gevel. De 

Haagse wethouder Kavita Parbhudayal zal samen met een familielid van de 

voormalig eigenaar van het pand de onthulling verrichten en symbolisch de 

laatste steen leggen. De feestelijkheden vinden plaats op woensdag 19 juni.    

Huize De Regentes is gevestigd in de uit het jaar 1895 daterende monumentale Villa 

Iled, ooit de riante woonstee van een tabaksplanter, later de locatie voor 

verzorgingshuis NEBO. Na een ingrijpende restauratie heeft Compartijn hier 26 

zelfstandige appartementen gerealiseerd voor ouderen die de hoogste eisen stellen 

aan persoonlijke zorg en service. 

Historie 

Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid van gemeente Den 

Haag,  zal samen met dhr. Pim Kolff de oude naam onthullen. Dhr. Kolff is familie van 

de oorspronkelijke bewoner P. Kolff, werkzaam in de tabaksindustrie in Nederlands-

Indië. Als je de naam van de villa Iled omdraait lees je Deli: het bedrijf waar Kolff voor 

werkte. In 1940 werd de woning in beslag genomen door de bezetters. Na de oorlog 

deed het pand dienst als ziekenhuis. 

  

Viering 

Na de officiële onthulling zal de zoon van de eigenaar van het pand, Mats Jonker (3 

jaar oud), symbolisch de laatste steen leggen. De viering wordt afgesloten met een 

receptie in de tuin van Huize De Regentes. Hierbij zullen genodigden, (familie van) de 

bewoners en het management van Compartijn aanwezig zijn. Het Schevenings 



Vissersvrouwenkoor, dat dit jaar hun 65-jarig jubileum viert, zal de muzikale omlijsting 

verzorgen. De viering start om 15.30 uur en is enkel voor genodigden. 

  

Kleinschalige en luxe zorg 

Huize De Regentes is een van de tien vestigingen van Compartijn, dat als onderdeel 

van Facilicom Group gespecialiseerd is in kleinschalige en luxe ouderenzorg. De 

verzorgingshuizen zijn verspreid over geheel Nederland. Elk huis is opgezet volgens 

de eigen formule van Compartijn: kleinschalige gebouwen van maximaal 20 tot 40 

appartementen met persoonlijke zorg voor mensen met een zorgzwaartepakket van 4 

en hoger. Daaronder vallen psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie en 

fysieke beperkingen. 
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Over Compartijn 

Compartijn biedt vanuit een eigen woon- en zorgvisie persoonlijke service en zorg in kleinschalige, luxe 
huizen voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen als gevolg van 

psychogeriatrische gezondheidsproblemen zoals dementie of fysieke beperkingen. ‘Net als thuis’ is hierbij 
het uitgangspunt. Compartijn maakt deel uit van Incluzio, de zorg- en welzijnsdochter van facilitair 

dienstverlener Facilicom Group. ‘Altijd dichtbij’ in de vorm van een landelijk netwerk van circa 25 huizen is 
onze ambitie. Het concept ‘comfort care voor senioren’ is een merknaam. 
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