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Lions zamelt 1500 euro in voor hulphond voor Stijn
Een vertegenwoordiger van
Hulphond Nederland heeft woensdag 15 juni in het bijzijn van hulphond Mak en zijn baasje een cheque
van 1500 euro ontvangen. De cheque werd overhandigd door voorzitter Hugh van Lionsclub Ypenveen.
Het geld wordt gereserveerd en gebruikt voor de aanschaf van een
hulphond voor Stijn, een jongen uit
Leidschenveen. Hij krijgt een epilepsie-hulphond krijgt. De hond is erop
getraind om te handelen als zijn baas
een epilepsie aanval krijgt en hem
te helpen tijdens en na de aanval.
Hierdoor is de eigenaar van de hond
minder afhankelijk van anderen.
Er zijn verschillende doelen waarvoor een hond wordt opgeleid, bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking als hulp bij
activiteiten in het dagelijks leven of
voor mensen met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS). Met de
overhandiging van de cheque aan de
voorzitter van Hulphond Nederland
werd de actie voor Stijn afgesloten.
Wel blijft Lionsclub Ypenveen ook
in de toekomst inzetten voor goede
doelen. Meer informatie: https://ypenveen.lions.nl

■ De overhandiging van de cheque. (FOTO: LIONSCLUB YPENVEEN)

Klacht indienen
bij gemeente
nog altijd lastig
Het is voor burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de
klachtenprocedures van gemeenten. Dat concluderen de
Gemeentelijke ombudsman
en de Jeugdombudsman van
Den Haag en LeidschendamVoorburg in hun jaarverslagen
2021. Daarnaast is rechtsbescherming niet voor iedereen in gelijke mate bereikbaar. Procedures
voeren kosten vaak geld, vragen
kennis en vereisen de aanwezigheid van een (sociaal) netwerk.
Niet iedere inwoner heeft toegang tot deze bronnen, concluderen de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman.
In 2021 hebben ze 640 klachten
ontvangen van inwoners die ontevreden zijn over de werkwijze
van de gemeente. Klachten gingen onder andere over de manier
waarop bezwaarschriften tegen
parkeerboetes en het verkeerd
aanbieden van huisvuil werden
afgehandeld. Verder klaagden
burgers onder meer over de onduidelijke communicatie rondom bouwplannen in de buurt en
het niet verschaffen van gehandicaptenkaarten. Ook werd een
groep mensen met een WMOvoorziening niet geïnformeerd
over de eigen bijdrage vanaf
2022.

John Blankensteinprijs 2021 én 2022 uitgereikt
Eveline van de Putte en Hindostaans
& Queer zijn de winnaars van de John
Blankensteinprijs. Omdat in 2021
door corona geen uitreiking heeft
plaatsgevonden, waren er dit keer
twee winnaars. Wethouder Arjen
Kapteijns (Emancipatie) reikte de
prijs van 2.500 euro aan de winnaars uit.
Eveline van de Putte wint de prijs
vanwege haar inzet voor de acceptatie en zichtbaarheid van roze ouderen. Dit doet zij onder andere met
haar voorstelling ‘Tour d’Amour’.
Voor hun inzet om queer
Hindostanen binnen en buiten de
queer gemeenschap zichtbaar te maken wint Hindostaans & Queer de
John Blankensteinprijs 2022.
De derde genomineerde voor de prijs
was Sandra Khouw voor haar activiteiten voor queer vrouwen via Stichting
The L World!.
Het prijzengeld à 2500 euro moet
door de winnaars van de John
Blankensteinprijs worden gebruikt
voor de bevordering van queer-emancipatie. Daarnaast gaan de winnaars
een ambassadeursfunctie of rolmodel vervullen.

Maandag 20 juni is de volgende fase van de werkzaamheden
aan de sporen en halten in de
wijken Zeeheldenkwartier en
Statenkwartier begonnen. Ook
zijn er werkzaamheden rond
het Kunstmuseum. De werkzaamheden hebben gevolgen
voor de routes van trams 11, 16,
17 en bussen 21 en 28. Zowel
tram 16 als 17 gaan rijden met
de toegankelijke R-Net trams.
Tram 16 rijdt tussen Wateringen
en station Den Haag Centraal.
Na station Den Haag Centraal
gaat tram 16 verder als tram 15
naar Nootdorp. Door uitgelopen spoorwerkzaamheden in
de Gravenstraat rijdt tram 17
komend uit Wateringen sinds
maandag niet verder dan station Den Haag Centraal. Wie
met het ov naar het Zeeheldenof Statenkwartier wil, kan overstappen op tram 11 bij station
Hollands Spoor. Vanaf station
Den Haag Centraal richting het
Statenkwartier rijden bus 24 en
28. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden in het
centrum zijn afgerond en tram
17 naar eindpunt Kunstmuseum
in het Statenkwartier kan. Tram
11 rijdt vanaf station Hollands
Spoor via een omleidingsroute naar het tijdelijke eindpunt
Kunstmuseum. Tussen het
Kunstmuseum en Scheveningen
Haven rijdt bus 61. Deze wijziging duurt tot en met vrijdag
8 juli. Bus 21 en 28 rijden een
omleiding in het Statenkwartier.
Deze omleidingsroutes gelden
tot en met zondag 21 augustus
2022.

Projecten
gezocht voor
Piet Vink-prijs

■ Wethouder Arjen Kapteijns te midden van de winnaars. (FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

De gemeente Den Haag heeft in
2009 de John Blankensteinprijs geïnitieerd. De organisatie van de prijs
is in handen van COC Haaglanden.
De prijs is vernoemd naar de inmiddels overleden scheidsrechter John
Blankenstein. De oud-scheidsrechter kwam openlijk uit voor zijn geaardheid en heeft hierdoor veel
betekend voor de queers in de sportwereld en samenleving. Met de John
Blankensteinprijs wil de gemeente
Den Haag álle Hagenaars met alle

achtergronden inspireren en stimuleren om open te staan voor een veilige
en queer vriendelijke omgeving.
“Hoewel we grote stappen hebben
gezet waar het gaat om acceptatie
van queer-personen, bestaat dat taboe niet alleen in de sport, maar ook
op andere plekken in onze samenleving nog steeds. Daarom moeten
we blijven strijden voor de acceptatie
van queer-personen”, zegt wethouder
Arjen Kapteijns over het belang van
de John Blankensteinprijs.

Stemmen op de mooiste roos in het Westbroekpark
In het Westbroekpark bevindt zich
een rosarium met zo’n 350 soorten
rozen van wereldklasse. Eens per jaar
wordt door een vakjury de Gouden
Roos gekozen. Ook het publiek kan
tot en met 2 juli 15.00 uur haar stem

Andere route
trams en bussen

uitbrengen. Wie stemt maakt kans
op een VIP-arrangement voor twee
personen tijdens het Internationale
Rozenconcours. De gemeente maakt
op de Dag van de Roos de winnaar
bekend. Stemmen kan met een QR-

code. Die hangen in het Rosarium.
Liever per formulier? Bij het rozenhuisje in het park (links bij de ingang
) liggen stemformulieren. Daar hangt
ook de brievenbus waarin het stemformulier kan worden gedaan.

Projecten of initiatieven die belangrijk zijn voor de samenleving kunnen nu aangemeld
worden voor de Piet Vink-prijs.
Voorwaarde is dat vrijwilligers
een grote rol spelen en de bewoners uit de omgeving erbij betrokken zijn. Ook moet het project minimaal één jaar draaien
en structureel van aard zijn. De
genomineerden maken kans op
een bedrag van maximaal 4.500
euro. De Vereniging van OudGemeenteraadsleden van Den
Haag reikt jaarlijks de Piet-Vinkprijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet
Vink (1927-2002). Projecten
kunnen tot 26 september worden aangemeld bij de Vereniging
van Oud-Gemeenteraadsleden
met een omschrijving van maximaal één A4’tje. Meld ook waaraan het prijzengeld zal worden
besteed. Mail naar: jolanda.vandersalm@denhaag.nl
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SEIZOEN 202
2 - 2023

Actie
Opgelet! Het nieuwe theaterseizoen staat
bomvol nieuwe en verrassende voorstellingen.
20 juni is de verkoop van start gegaan.
Boek snel je tickets op:

www.rijswijkseschouwburg.nl
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Lavendel

Lavandula angustifolia ‘Felice’.
Pot Ø 17 cm. Per stuk

Priklocaties
in Den Haag

Gratis prik,
zonder
afspraak

Maandag t/m zaterdag

Elke donderdag

Voormalig Rode Kruis Ziekenhuis,
Sportlaan 600, 10.00–15.00 uur

Stadhuis Den Haag, Spui 70, 14.00–20.00 uur

Elke maandag
HMC Westeinde Ziekenhuis, Lijnbaan 32
09.30–16.00 uur
Vadercentrum ADAM, Jonckbloetplein 24
15.00–19.00 uur
Elke dinsdag
Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813
14.00–20.00 uur
Elke woensdag
Bus Paul Krugerplein, Paul Krugerplein
12.00–17.00 uur
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Bus Dierenselaan, Dierenselaan 195
(voor de kerk) 12.00–17.00 uur
Elke vrijdag
GGD Westeinde Reizigerspoli, Westeinde 128
hoofdingang GGD Haaglanden, 10.00–16.00 uur
Bus Winkelcentrum Leyweg, Leyweg 705
12.00–18.00 uur
Elke zaterdag
Bus Grote Markt, Grote Marktstraat 64
12.00–18.00 uur
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Elke zondag
Stadhuis Den Haag, Spui 70, 12.00–17.00 uur

www.ggdhaaglanden.nl
Voor een overzicht van alle
priklocaties in de regio Haaglanden,
scan de QR-code.

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag

Al 40 jaar een vertrouwd adres

BEWAAKT, BESCHERMT EN BEVORDERT DE GEZONDHEID

www.potma-edelmetaal.nl
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Zonnepanelen in Ypenburg

Campagne #Gedraagje moet einde
maken aan sissen en naroepen
Sissen, naroepen en aanraken. In de nieuwe campagne #gedraagje spreken negen Hagenaars zich uit tegen
straatintimidatie. De campagne werd verleden week gelanceerd op de boulevard van
Scheveningen, een bekende
plek waar vrouwen vaak worden lastiggevallen.

■ De feestelijke opening van het zonnedak op het gebouw van Lyceum Ypenburg. (FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

Op het dak van het Lyceum Ypenburg liggen sinds kort 420
zonnepanelen die door een coöperatie van omwonenden worden geëxploiteerd.
Mensen uit de wijk die wel
graag gebruik willen maken
van zonne-energie maar daar
geen geschikt dak voor hebben, kunnen zo toch investeren in duurzame energie en dit
gebruiken in plaats van (steeds
duurdere) fossiele energiebronnen.
“Goed om te zien dat buurtgenoten met een groen plan
en het bestuur van Lyceum

Dakenjacht’ van de gemeente Den Haag. “Dit is een mooi
voorbeeld voor wijken die
meer gebruik willen maken
van duurzame energie en op
zoek zijn naar een geschikte
manier. Kijk omhoog en maak
afspraken met de eigenaren
van grote daken!”
Meer informatie over dit project is te vinden op de website https://www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl/
nieuws/zonnepanelen-op-lyceum-ypenburg-geplaatst/

Ypenburg met een vrij dak
hier samenwerken. Nu het er
ligt lijkt het zo logisch maar
zonder de inzet van velen was
dit nooit gelukt”, zegt wethouder Liesbeth van Tongeren
van Duurzaamheid, Milieu
en Energietransitie.
Zij was aanwezig bij de feestelijke opening omdat het
nieuwe zonnedak onderdeel
uitmaakt van de ‘Duurzame

G-hockey bij HC Ypenburg
In september starten twee
clinics G-hockey bij HC
Ypenburg. Bij voldoende
belangstelling wordt een
G-hockey team gestart. Het accent bij G-hockey ligt op speelplezier en vertrouwen in eigen
kunnen en niet op de fysieke

beperking. De regels, technieken en tactieken zijn zoveel
mogelijk hetzelfde als bij het
reguliere hockey. Waar nodig
worden ze aangepast, afhankelijk van de mogelijkheden
en behoeften van de spelers.
De spelers met een lichamelij-

ke of verstandelijke beperking
trainen één keer per week op
het veld aan de Oeverwallaan
150, in het weekend spelen ze
een wedstrijd. Belangstelling
of nog vragen? Stuur dan een
mail naar ghockey@hcypenburg.nl

Column Marc Tangel: Beestachtig
De Haagse Partij voor de
Dieren heeft de gemeenteraad deze week met klem verzocht actief op te treden tegen mishandeling van hun
belangengroep. Aanleiding
hiervoor was het bericht dat
de dieren op stadsboerderij
Molenweide in Molenwijk
noodgedwongen zijn verhuisd, omdat zij buiten de
officiële openingsuren van
deze locatie worden belaagd
door hersenloze Homo Sapiens. Een levensvorm van
de laagste soort die zijn eigenwaarde slechts kan opkrikken door onschuldige
beestjes op te jagen of te bekogelen met stenen. De boerderijbeesten zijn inmiddels
in veiligheid gebracht door
ze tijdelijk over te plaatsen
naar een andere plek. In afwachting van een structurele
oplossing, heeft de stadsdeeldirecteur van Laakkwartier
de bewoners rond de boerderij gevraagd voorlopig extra alert te zijn.
Het was, kortom, een slechte week voor Haagse huisdieren. Heeft u ook het
nieuws gelezen over die tot
vijf maanden cel veroordeelde stadsgenoot, die een half
jaar geleden nogal had huisgehouden in het appartement van zijn Zoetermeerse
ex-vriendin? Hierbij gooide
hij zo’n beetje al haar dierbare bezittingen van acht etages
hoog naar beneden, inclusief

een hok met daarin nog twee
levende konijnen. Tenminste, tot op dát moment. De

(FOTO: PRIVÉFOTO)

twee weerloze beestjes overleefden de val namelijk niet.
De eerste was op slag dood,
de ander spartelde nog enige tijd tot de verwondingen
zijn zwaar gehavende lijfje
fataal werden.
Ja, ik had u deze details ook
liever bespaard, maar ze
lieten mij niet meer los en
schrijven werkt therapeutisch. Bovendien begrijpt u
wellicht dan ook beter mijn
verontwaardiging over het
feit dat de vijf maanden cel
geen boetedoening zijn voor
de zinloze knaagdierendoodslag, maar alleen gelden voor
de mishandeling die onze
stadsgenoot drie maanden
na dit fatale voorval uitvoerde op zijn Zoetermeerse
ex-partner. Wat dat betreft

sluit ik me volledig aan bij
de oproep van PvdD-raadslid Robin Smit.
Strenger straffen dus. Maar
hoe? Uit mijn bovenstaand
betoog denkt u wellicht te
kunnen destilleren dat ik in
dit soort zaken een voorstander ben van de oog om oog
methodiek, maar de suggestie een levend medemens op
te offeren aan de wetenschappelijke vraag hoe lang een lichaam blijft spartelen als je
het van acht hoog naar beneden werpt, duikt toch ook onder de grens van mijn goede
smaak door.
Kent u die scholen waar politiehonden getraind worden?
In rollenspellen worden de
slachtoffers van deze viervoeters gespeeld door al dan niet
vrijwillige agenten, die gehuld in speciale pakken de
aanval van hun blaffende collega’s geduldig ondergaan.
Ik stel voor dat geregistreerde Haagse dierenmishandelaars eens per jaar een oproep
krijgen zich op zo’n plek te
melden voor een dagje veldtraining in eigen kledij. Een
soort fysiek psychologisch
experiment. De delinquenten kunnen ervaren hoe het
is om onderworpen te worden en wellicht dwingen de
aspirant politiehonden ook
nog wat respect af voor het almachtige dierenrijk. Dat zijn
twee vliegen in één hap. Robin Smit, lees je mee?

Uit onderzoek van het CBS
blijkt dat twee op de drie vrouwen tussen de 12 en 25 jaar
weleens wordt lastiggevallen
op straat. Van de mannen is
dat één op de drie. “Hoewel
het geen specifiek Haags probleem is en de cijfers nauwelijks afwijken van die van
Amsterdam en Utrecht, is
dit een onaanvaardbaar hoog
percentage. Daar moeten we
als stad iets aan doen”, zegt
wethouder Arjen Kapteijns
(Emancipatie), die vindt dat
van de campagne een krachtig signaal uitgaat.
De Haagse bokser Saïd Bettah,
programmamaker DeeDee,
rapper/docent UmitC en
Claudia Vincken van het
Instagramaccount @catcallsofdenhaag spreken in de campagne de daders rechtstreeks
aan. De Hagenaars zijn gefotografeerd op plekken in de stad
waar zij zelf last hebben gehad
van intimiderend gedrag, of
waarvan bekend is dat straatintimidatie voorkomt.
De Scheveningse Roos

■ De Haagse UmitC is samen met zijn zoontje één van de rolmodellen.
(FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

Padmos is ook één van de rolmodellen van de campagne.
Ze vraagt al langer aandacht
voor het gevoel van onveiligheid die straatintimidatie met
zich meebrengt: “Het intimiderende gedrag waar vrouwen
bijvoorbeeld op Scheveningen
mee te maken hebben is onacceptabel. Tegen die mannen
wil ik zeggen: de straat is niet
van jou. Mooi dat we dit geluid kunnen laten horen!” De
Haagse UmitC, voorheen jongerenwerker, nu docent zegt:
“Mijn portret is samen met
mijn 5-jarige zoon. Op die manier wil ik laten zien hoe belangrijk de opvoeding thuis is.”
Imani doet mee omdat ze het
belangrijk vindt dat mensen
worden gerespecteerd zoals ze
zijn. En de Haagse Claudia wil
met de boodschap ‘Ik ben je
schatje niet’ duidelijk maken
dat ze zo niet aangesproken

wil worden.
Deze zomer start de organisatie Sex Matters met het geven
van workshops en trainingen
aan personeel van strandtenten. Julienne Beijer is projectleider sociale veiligheid
van Sex Matter. “Zij kunnen
als team veel zien en kunnen
met kleine interventies het
goede voorbeeld geven waardoor bezoekers zich veiliger
voelen.”

Online training
Alle inwoners van Den Haag
kunnen de korte online training Stand Up volgen. Wat kan
je doen als je slachtoffer bent
van straatintimidatie. En hoe
kan je ingrijpen als je het ziet
gebeuren? In Scheveningen
kan melding worden gemaakt
van straatintimidatie via de
website Scheveningenmeldt.
nl.

Drie tweelingen op één school

■ V.l.n.r. Inge Bosch, Coks Feenstra, en de drie tweelingen: Agam en Anhad, Dean en Benneth, en Bram en Tijn.

Op
Mo n t e s s o r i s c h o o l
Leidschenveen zitten drie
tweelingen. Leerkracht Inge
Bosch, heeft de afgelopen jaren nauw contact gehad met
Coks Feenstra. Feenstra gaf
onlangs scholing aan het
team van Montessorischool

Leidschenveen.Zij is expert op
het gebied van de ontwikkeling
van tweelingen en heeft tal van
publicaties en boeken over dit
onderwerp uitgegeven. Zo is
‘Het Grote Tweelingenboek’
voor veel meerlingouders een
bekend handboek, vanaf ge-

boorte tot en met de volwassenheid. Haar nieuwe boek
‘Tweelingen en school’ is net
uitgegeven. De inhoud van
het boek helpt ouders en leerkrachten bij het krijgen van inzichten over de ontwikkeling
van tweelingen.

Wie wil met foto in stadsdeelkwartet?
Studio Zomereik zoekt vier bewoners (18+) uit het stadsdeel
die met zijn of haar foto en een
kort verhaal in het kwartet over
Leidschenveen en Ypenburg
wil. Een echt kwartet met al
het moois van de Vinex in
36 kaartjes. Ontwerper Alice

van den Dool maakte al eerder een kwartet van Delft. En
nu komt er één van het stadsdeel waarin de studio is gevestigd. Geïnteresseerden moeten beschikbaar zijn op 7, 8
of 12 en 13 juli a.s. Aanmelden
kan via email: info@studiozo-

mereik.nl.. Vertel wie je bent,
waar je woont (Leidschenveen
of Ypenburg) en dan neemt
Alice contact met je op. Bij teveel aanmeldingen wordt er
geloot. Meer informatie: https://studiozomereik.nl/kwartet/
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In verband met het vertrek van onze huidige collega zijn we op zoek naar een
Metterwoon Vastgoed B.V., actief sinds 1974, is één van de grotere,
particuliere vastgoedorganisaties in Nederland en daarnaast ook actief in
Duitsland. De organisatie beheert woningen, winkels en bedrijfspanden. Het
werkgebied in Nederland beslaat globaal de hele Randstad, met een sterke
focus op Den Haag en Rotterdam. Binnen de Metterwoon organisatie wordt
door een betrokken team van ruim 90 medewerkers iedere dag gewerkt aan
professionaliteit. De communicatielijnen zijn kort en er heerst
een open en informele sfeer.
Metterwoon Vastgoed B.V. biedt dynamische en zelfstandige functies, waarbij
ruimte bestaat voor eigen inbreng en initiatieven. Daarnaast wordt een
uitstekend salaris geboden. De standplaats is Den Haag. Een antecedenten en
psychologisch onderzoek maken deel uit van de procedure. Tevens kan een
Pre-Employment Screening (PES) worden uitgevoerd.
Je motivatie met curriculum vitae en pasfoto kun je richten aan:
Mevrouw mr. N.C.B. Verwer, sollicitatie@metterwoon.nl of per brief:
Metterwoon Vastgoed B.V., Postbus 87950, 2508 DJ Den Haag. Heb je vragen?
Dan kun je ook telefonisch contact opnemen: 070 - 3544300.

HOOFD CATERING (FULLTIME)
De functie:
Samen met vijf collega’s zorg je ervoor dat alle medewerkers van ons mooie pand aan de Badhuisweg in Den Haag verschillende keren per dag voorzien worden
van diverse soorten warme en koude dranken. Ook regel je de catering voor de interne vergaderingen. Daarnaast verzorg je in het bedrijfsrestaurant, samen met
je collega’s de dagelijkse gezonde lunch voor onze medewerkers. Je houdt de voorraad goed in de gaten en je plaatst bestellingen bij externe leveranciers,
waaronder de plaatselijke groenteboer en kaasboer. Daarnaast regel je dat het restaurant en de pantry’s op de verschillende etages opgeruimd en schoon zijn
en dat de koelkasten gevuld zijn. Lichte schoonmaakwerkzaamheden behoren eveneens tot je takenpakket. Indien nodig regel je de aansturing van jouw team
en coördineer je de planning en bezetting van het team.
Jouw profiel:
Je hebt een mbo werk- en denkniveau. Je hebt enkele jaren ervaring als leidinggevende in een soortelijke functie. Je bent klantvriendelijk, representatief en
servicegericht. Je hebt een rijbewijs B. Als je in Den Haag of omgeving woont is dat een groot voordeel.
Ons aanbod:
Je wordt vanzelfsprekend goed ingewerkt door je collega’s. Daarna word je het aanspreekpunt voor de afdeling
catering en verzorg je samen met je cateringcollega’s dat onze medewerkers heerlijk en gevarieerd kunnen eten
en drinken. Wij bieden een fulltime-baan met een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Jouw werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie: www.metterwoon.nl

Kranten Magazines
Specials Boeken
Flyers en meer!

locatie De Lier - Westland

chauffeurs
gezocht!

MEER DAN ALLEEN KRANT
Wist u dat West Media, uitgever van De Posthoorn
Loosduinen niet alleen kranten maakt? Met flyers,
magazines, visitekaartjes, posters, brochures en boeken
biedt Uitgeverij West Media meer dan alleen krant.
Indien gewenst verzorgen wij de volledige productie,
ontwerp, opmaak, druk en verspreiding. Daarmee
wordt het wel heel gemakkelijk om uw doelgroep te
bereiken.

Voor meer informatie neemt u contact op met 0174-62 42 12 of
stuurt u een mail naar advertentieph@uitgeverijwestmedia.nl

Werken bij een sociaal bedrijf met een jong wagenpark,
goed onderhouden materieel en piekfijne bedrijfskleding?
Wil je naast je baan als chauffeur ook tijd overhouden
voor je privéleven?
Wij zoeken chauffeurs kraakperswagen voor onze
locatie in De Lier. Parttime en fulltime mogelijk!
Heb je interesse? Solliciteer dan vandaag nog!
Alle info vind je op: werkenbijgpgroot.nl

locatie De Lier - Westland

chauffeurs
gezocht!

vergroot je wereld
werkenbijgpgroot.nl

COLOFON
Advertenties:
Joyce Jansen
Theo Kassninck
0174-624212
advertentie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.uitgeverijwestmedia.nl
Redactie:
Helga Boudestein
0174-624212
redactie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.rodi.nl
Deadlines
Redactie maandag 12.00 uur
Advertenties maandag 8.00 uur
Uitgever:

Druk:
Rodi Rotatiedruk, Diemen
Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord.
Waterless Printing, ISO 14001 Graﬁmedia en KVGO.

Wij zoeken chauffeurs portaalwagen voor onze
locatie in De Lier. Parttime en fulltime mogelijk!
Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder
gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Graﬁmedia
getoetst door de SCGM, Certiﬁcaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Verspreiding:
Bezorging Maasstad B.V.
Fennaweg 1, 2991 ZA Barendrecht
Tel. 0180 - 64 1919
Bezorgklachten
www.uitgeverijwestmedia.nl/bezorgklacht
Oplage: 17.600

Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk
0174-624212
www.uitgeverijwestmedia.nl

Werken bij een sociaal bedrijf met een jong wagenpark,
goed onderhouden materieel en piekfijne bedrijfskleding?
Wil je naast je baan als chauffeur ook tijd overhouden
voor je privéleven?

Gratis maandelijks huis-aan-huis op woensdag
Hoornwijk, Forepark, Ypenburg, Leidschenveen,
Roeleveen, Brasserhout
DEZE KRANT IS AANGESLOTEN BIJ

Heb je interesse? Solliciteer dan vandaag nog!
Alle info vind je op: werkenbijgpgroot.nl

vergroot je wereld
werkenbijgpgroot.nl
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Oud-leden Scouting herkennen tijdens reünie ‘hun’ Ypenburg niet meer
Scoutinggroep Van Weerden Poelman is in 1945 opgericht
en zou in 2020 haar 75-jarig bestaan vieren. Helaas was corona spelbreker. In de zomer van 2021 hield de groep op het
scoutingterrein Ada’s Hoeve in Ommen haar jubileum zomerkamp met alle leden. Een reünie voor oud-leden kon pas dit
jaar worden georganiseerd. Op zondag 12 juni reisden oud-leden af naar Ypenburg.
Ze moesten hun weg naar het
scoutingclubhuis vinden met
hun navigatie. De oud-leden
herkenden ‘hun’ vliegveld niet
meer. Alles was anders: de wegen waren anders, het vliegveld is volgebouwd met huizen
en bedrijven. Er waren geen
herkenningspunten meer aanwezig voor de oud-leden van
scoutinggroep Van Weerden
Poelman. Alleen het oude
stationsgebouw van vliegveld
werd herkend. Dat gebouw
stond er ook toen zij 30 tot
60 jaar geleden op Ypenburg
kwamen.

Route
Bij de poort moesten ze een
hun lidmaatschapskaart omruilen voor een basispasje.
Eenmaal binnen op de vliegbasis moesten de luchtverkenners een vaste route volgen. Ze
hebben op verschillende plekken gezeten. Het eerste clubhuis in 1959 stond naast de
hangaar waar later de zweefvliegers onderdak genoten.
Vanaf 1969 zaten ze in twee
barakken midden op het vliegveld, ter hoogte van kruispunt Guirlande en het fietspad Ringelwikke. Vandaar
volgde eind 1983 een verhui-

zing naar een zelfgebouwde
barak. Achter dat clubhuis is
in 1988 het TNO-complex gebouwd.

Scouts hebben
hun tijd op
Ypenburg
als bijzonder
ervaren
De luchtmacht vertrok in 1991
en eind 1992 kreeg de groep de
aanzegging om binnen twee
maanden met hun clubhuis
van Ypenburg te vertrekken.
Op hun plek moesten munitiebunkers voor TNO komen.
De groep kon in 1993 tijdelijk de leegstaande brandweerkazerne gebruiken, waar nu
Lyceum Ypenburg staat. Ook
daar moesten ze uit toen de
brandweerkazerne werd gesloopt. Het gebouw van de
Nationale Luchtvaartschool
(NLS) was in 1995 de volgende bestemming. De groep
heeft daar niet lang gebruik
van gemaakt. Als alternatief
kregen zij in 1999 de directeurswoning aangeboden.
Daar zitten zij nog steeds

■ Brandweergebouw vliegbasis Ypenburg met Starfighter in 1993. (FOTO: SCOUTING VWP)

met in 2007 voltooide roodwit gestreepte aanbouw aan
het ILSY-plantsoen.
Van een saai verblijf in al die
jaren op de vliegbasis was
geen sprake, bleek uit de gesprekken tijdens de reünie. De
luchtverkenners hebben hun
verblijf op Ypenburg als een
bijzondere tijd ervaren. Mooie
verhalen over Ypenburg zijn
uitgewisseld. Er was een zekere vorm van vrijheid op een

Geslaagd kampeerweekend
welpen scouting Satoko Kitahara

bijzondere locatie waar anderen geen toegang toe hadden
en geen weet van hadden. Het
grote lege vliegveld met ruimte
voor model- en zweefvliegers.
Soms hier en daar een vliegtuig dat in opslag stond.
Tijdens hun verblijf op
Ypenburg stonden afgedankte vliegtuigen naast hun clubhuis, de Hawker Hunter,
de S14, de Harvard en de
Starfighter, die pas in 2000

is weggehaald.
Daags na de reünie meldde
een oud-lid dat hij op de reünie bij elke begroeting zich
afvroeg wie is die persoon die
voor mij staat. Soms herkende hij iemand aan de stem of
de gebaartjes, maar niet aan
het gezicht. Na het noemen
van de naam volgde meestal een hartelijke begroeting.
Veel oude vriendschappen zijn
hernieuwd. Eind september

2023 is weer reünie gepland
om vele van de 1.000 nog niet
achterhaalde oud-leden de gelegenheid te geven elkaar te
ontmoeten. Op de website vanweerdenpoelmanluchtscouts.
nl zijn alvast de beelden en verhalen vastgelegd.

Dit is een bijdrage van de
Historische vereniging
Leidschenveen-Ypenburg

Taekwondo voor kinderen
Shijak Taekwondo geeft gratis
kennismakingstrainingen voor
jongens en meisjes van 4 tot
en met 6 jaar samen met de
ouders. De trainingen vinden
plaats in de gymzaal aan het
Eendenplein 1. Voor deze jonge
doelgroep heeft Shijak een spe-

ciaal Kidstrainingsprogramma
ontwikkeld. Onderdeel hiervan zijn onder andere: loopen bewegingstechnieken, kussentrappen, lichte educatieve
sparringwedstrijdjes, verbale
en non-verbale zelfverdediging, assertiviteit en zelfver-

zekerdheid.
Start: vrijdag 17 juni van 16.0017.00 uur. Kosten: gratis bij
aanmelding voor reguliere training ( max 20 deelnemers).
Aanmelding via e-mail info@
shijak.nl.. Meer informatie:
www.shijak.nl

81 miljoen euro subsidie van
provincie voor warmtetransportnet
■ De scouts kampeerden op een weide van stadsboerderij Landzigt. (FOTO: JAN VAN ES)

Eens per jaar mogen de welpen van scouting Satoko Kitahara
hun tenten opzetten in de weide van Stadsboerderij Landzigt
in Leidschenveen. Vanwege corona was de laatste keer alweer
drie jaar geleden maar nu kon het eindelijk weer.
Het werd een supergezellig
weekend met onder andere kampvuur, een scoutingkennisquiz met de ouders en
kanovaren. Scouting Satoko
Kitahara is een waterscoutinggroep voor meisjes van 7
tot en met 21 jaar. De welpen
zijn de jongste meiden van 7
tot en met 11 jaar. Zij komen
elke zaterdag bij elkaar op de
locaties in Leidschendam en
in Leidschenveen.

Trots
De beide groepen draaien ook
regelmatig samen, net als afgelopen weekend tijdens het
kamperen op de boerderij in
Leidschenveen. De boerin had

alle dieren naar de ene weide
verplaatst en de welpen mochten hun tenten opzetten in de
andere. Eerst kregen ze uitleg
hoe dat nou eigenlijk moest
en daarna gingen ze aan de
slag. Ze hadden goed opgelet
en binnen no-time stonden
de tenten overeind. En ook de
schommel hing al snel. Wat
waren de welpen trots op het
resultaat. Na de lunch was er
een spelencarrousel met onder andere een estafette en een
quiz en een, volgens de meiden, hele moeilijke puzzel.

Kanoën
De tweede ronde van het spel
was het leukste, want dank-

zij het mooie weer kon er lekker met water gespeeld worden. Het diner bestond uit een
heerlijk Grieks buffet en natuurlijk moest er daarna een
ijsje gehaald worden. De volgende ochtend deden ook de
ouders mee. Iedereen kon
een stukje kanoën en terwijl
de helft op het water zat, werd
de scoutingkennis van de andere helft getest bij een ren-jerot spel. Tot slot werden er ook
nog twee nieuwe leden geïnstalleerd en toen was het feest
alweer voorbij.

Aanmelden
In Leidschendam is nog plek
voor nieuwe welpen dus wil
je dochter meedoen en samen
met andere meisje avonturen
beleven? Meld haar dan aan
bij Natascha via 06-10299555
of info@satokokitahara.nl

De Provinciale Staten van
Zuid-Holland hebben ingestemd met investeringssubsidie van 81 miljoen euro aan
het Warmtelinq tracé Rijswijk
– Leiden. Ook stemden de staten voor het beëindigen van
het aandeelhouderschap van
het Warmtebedrijf Rotterdam.
Daarmee is de levering van
restwarmte van bedrijven uit
de Rotterdamse haven dichterbij gekomen.
Gedeputeerde Jeannette
Baljeu: “Dit is een belangrijke stap in de realisatie van
het warmtetransportnet in
Zuid-Holland, waar het tracé Rijswijk-Leiden onderdeel
van uitmaakt. Met dit warmtetransportnet leveren we een
grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave.”
De investeringssubsidie is
onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie
van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Gasunie en
de provincie Zuid-Holland.

■ De leiding loopt straks vanaf Rotterdam via Rijswijk naar Leiden. (FOTO:
PR)

Wanneer ook Gasunie een
positief financieringsbesluit
neemt, ondertekenen de partijen een convenant. In dit convenant staan afspraken over de
publieke financiering van het
Warmtelinq tracé Rijswijk –
Leiden. Hiermee is de warmtelevering aan de Leidse regio
geborgd.
Met de verkoop van het
Warmtebedrijf Rotterdam
aan Vattenfall en de afspraken
tussen de provincie en de ge-

meente Rotterdam, heeft de
Rotterdamse regio zekerheid
over de levering van warmte.
En is ook de duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland
geborgd.

Belangrijke stap
Baljeu: “Deze afspraken zijn
een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energie in
Zuid-Holland. Van gas naar
duurzame restwarmte uit de
Rotterdamse haven.”
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Kijk voor het laatste nieuws uit uw gemeente op rodi.nl

De Hyundai TUCSON.
Bekroond, beloond en geroemd.

Hyundai TUCSON vanaf

€ 36.495
(inclusief Smart bonus)

Private Lease vanaf

€ 505 p.m.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Revolutionair design. Opwindende prestaties. De Hyundai TUCSON is niet voor niets de bestverkochte SUV in Europa
binnen zijn segment. Een geavanceerde en opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en
de beste veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid.
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van je keus.
Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/davo
Den Haag Ypenburg, Laan van Waalhaven 365, tel. 070 - 307 3965
Den Haag Kerketuinen, Kerketuinenweg 20, tel. 070 - 850 2500
Rotterdam, Metaalhof 27, tel. 088 - 130 8360
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Batterij
Garantie

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn
overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease.
De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 30-06-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere
transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven
in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Uit het dagboek van de burgemeester

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

Heb jĳ of ken
jĳ iemand
met COPD?
Help nu mee
aan de
realisatie van
COPD Huis JAN!

Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

Voor COPD gespecialiseerde tijdelijke zorg om aan
te sterken na ziekenhuisopname, en permanente zorg
wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is.
Doneren kan via onze website
copdhuis-jan.nl/doneer-actie

Omdat de longen ons lief zijn.

Familieberichten
■ De plechtigheid bij het monument. (FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

Tweewekelijks vertelt burgemeester Jan van Zanen via zijn fotodagboek over zijn dagen en belevenissen. Dit keer een passage
uit zijn dagboek over de herdenking Scheveningse Zeelieden.
DEN HAAG – 3 juni. Stap op de
fiets richting de Oude Kerk van
Scheveningen aan het einde
(of zo u wilt het begin) van de
Keizersstraat. Diny Flinterman
en Arie Verbaan, respectievelijk voorzitter en secretaris
van de vereniging Herdenking
Scheveningse Zeelieden ontvangen mij bij de deur van de
kerk. Diny stelt me voor aan de
aanwezige nabestaanden van
de twee schepen die dit jaar tijdens de herdenking bijzondere aandacht krijgen, de Hoek
van Holland 2 ‘Simon’ en de
Scheveningen 319 ‘Johanna’.
Beide schepen zijn ten tijde

van de Eerste Wereldoorlog
door oorlogsgeweld tot zinken gebracht. Loop samen met
de nabestaanden en de voorzitter en secretaris als laatste
de kerk binnen. Begroet onderweg de gemeenteraadslid
Yousef Assad, fractievertegenwoordiger Simon Fritschij en
bestuursadviseur Bernadette
die actief is binnen de KNRM.
De herdenking omvat onder
andere zang van het Christelijk
Mannenkoor Scheveningen
en voordrachten van leerlingen van de Oranjeschool,
Brenda Groen en dominee Jan
Maasland. De voordracht van

laatstgenoemde wordt voorgelezen door Arie Verbaan. Na
afloop begeven alle aanwezigen zich in een lange stoet
naar het monument van de
Vissersvrouw aan de boulevard. Houd een korte toespraak, gevolgd door een slag
van klinker Wout Bruin met
de ‘klink’ en een minuut stilte. Leg net als veel anderen
een krans bij het monument.
Mooi om te merken dat het rijke Scheveningse verenigingsleven en de gemeenschap
zelve zo nauw betrokken zijn
bij de herdenking. Defileer ter
afsluiting van de herdenking
langs het namenmonument.
Mooie plechtigheid. Lees verder op www.janvanzanen.nl

VAN BUUREN

UITVAART

professioneel | betrokken | persoonlijk

Gehele uitvaart
één contactpersoon
Transparant in kosten
Dementie vriendelijk
vanbuurenuitvaart.nl
info@vanbuurenuitvaart.nl
06 40 089 563

070 320 20 40
015 310 16 43

www.vdhuz.nl
Uitvaartcentra in Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en Pijnacker
Uitvaartwinkel Haaglanden in Leidschendam
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Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten cluster 4
Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken als coördinerend bevoegd gezag
bekend dat burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag het
ontwerpbesluit voor cluster 4 hebben vrijgegeven voor de tervisielegging.
Het besluit omvat de APV-instemmingsbesluiten voor het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag (eerder Leiding door het Midden
genoemd) door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland,
Schiedam en Vlaardingen. Dit project is een initiatief van LdM CV (een vennootschap van Gasunie N.V.). De beschikkingen van de overige bevoegde gezagen in
de clusters 1 tot en met 3 zijn reeds definitief verleend.

Welk ontwerpbesluit ligt er ter inzage?
Conform het bepaalde in artikel 3.33, vierde lid, van de Wro juncto paragraaf 3.3
van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb, ligt met ingang van vrijdag 24 juni tot
en met donderdag 4 augustus 2022 onderstaand ontwerpbesluit en de daarop
betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage:
Bevoegd gezag:
Burgemeester en wethouders gemeente Den Haag
Besluiten/dossiernummer:
Combi-instemmingsbesluit als bedoeld in de artikelen 2.10A en 2.11 van de Algemene
plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Den Haag voor het opbreken,
opgraven en aanleggen en voor het hebben liggen van leidingen:
Dossiernummer BWT/00635IBA22

Hoe en waar kunt u de stukken inzien?
Deze stukken zijn digitaal te raadplegen op de provinciale website
www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq, maar ze kunnen ook worden ingezien
op onderstaande kantoorlocaties:
• Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
• Informatiecentrum Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Let op: veel overheidsgebouwen zijn voor het inzien van stukken alleen op
afspraak geopend. Neem daarom tijdig contact op met het betreffende bevoegd
gezag als u ergens stukken wilt komen inzien.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen.

Blijf jij graag

in contact?

In een zienswijze laat u weten wat u van de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen vindt. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat
er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe
deze besluiten uw eigen belangen raken en waarom. Natuurlijk kunt u ook andere
relevante zaken naar voren brengen.
Vermeld in uw zienswijze alstublieft uw naam, adres en overige contactgegevens
en het kenmerk DOS-2019-0003043 cluster 4. Dit helpt de provincie om uw
zienswijze door te zenden naar het juiste bevoegde gezag, zodat uw zienswijze
bij de definitieve besluitvorming kan worden betrokken. U kunt een zienswijze
indienen van vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2022.
Dat kan op drie manieren:
• Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op
www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq.
Let op: zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend!
• Per post: door een brief te sturen naar:
Provincie Zuid-Holland, Team WarmtelinQ, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
• Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u (tijdig, dat wil zeggen
ruim voor het einde van de inzagetermijn) een afspraak maken via 06-55 44 94 17

Wat is de verdere procedure?
De ingediende zienswijzen zullen door het bevoegde gezag worden betrokken bij
de besluitvorming over de definitieve instemmingsbesluit en deze zullen daarna
opnieuw ter inzage worden gelegd. Dit zal worden aangekondigd in onder andere
het Provinciaal Blad en in diverse huis-aan-huisbladen en degenen die een zienswijzen hebben ingediend ontvangen persoonlijk bericht.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de besluitvorming over het project kunt u terecht op de
website van de provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl/onderwerpen/
energie/warmtelinq-trace-vlaardingen-den-haag/.
Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met: 06 - 11 75 85 92.
Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van
WarmtelinQ: www.warmtelinq.nl/project

Sales
support

Hé, organisatietalent.
Maak jezelf onmisbaar als
sales support (+/-20 uur) bij
West Media met jouw luisterend
oor en helpende hand.

Word jij onze
nieuwe collega?
Word jij de nieuwe

accountmanager
(fulltime)

bij West Media in
Naaldwijk. Blijf in
contact met onze vaste
en nieuwe klanten in
heel de regio.

Als accountmanager bij West Media luister je naar de wensen van de
klant en werk je samen met het DTP- en redactieteam om die zo goed
mogelijk te vertalen naar onze media. Daarvoor werk je op ons kantoor
in Naaldwijk, maar ben je ook veel onderweg.
Heb jij minimaal een mbo-opleiding afgerond, kun jij je verplaatsen
in ondernemers en denk je in mogelijkheden? Hou je daarnaast van
samenwerken en ga je voor kwaliteit?
Dan praten we graag een keer met je om te vertellen wat we jou
kunnen bieden. Zoals een telefoon, laptop en auto van de zaak
en een ongekend goede werksfeer.
Voor vragen bel 0174-624212 of mail direct je motivatiebrief en CV naar
solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl

Als sales support bij West Media ondersteun je collega’s bij het maken van onze kranten
en zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt. Daarbij ben je het eerste aanspreekpunt voor
lezers en klanten, boek je advertenties in, verzorg je de afhandeling van orders, bewaak je
planningen, en nog veel meer. De werkdagen vliegen voorbij!
Ben jij een meester in organiseren en
plannen (op minimaal mbo-niveau), heb
je een prettige communicatiestijl en hou
je van afwisseling tussen klantcontact en
administratie? Dan is deze functie echt iets
voor jou. We zoeken vooral versterking
voor de maandag en dinsdag.

Kom een keer de gezellige werksfeer
ervaren op ons kantoor in Naaldwijk.
Dan vertellen we graag wat we jou te
bieden hebben.
Mail je motivatiebrief en CV naar
solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl.

solliciterenbij@uitgeverijwestmedia.nl
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VERLEDEN EN TOEKOMST

Respectus biedt u een pagina over wonen in de sociale huursector
Huurdersvereniging Respectus komt op voor de belangen van sociale huurders in Leidschendam-Voorburg
en Den Haag. We zijn gelieerd aan WoonInvest. Wij brengen u dit jaar zeven edities over onderwerpen die
ons allen bezighouden als het gaat om wonen en zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. Leest u mee?
En wilt u meer weten? Wij brengen via www.respectus.nl elke week actuele nieuwsberichten.

Verleden en toekomst in Leidschendam-Voorburg
Het thema tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Respectus in mei was ‘Verleden en toekomst in Leidschendam-Voorburg’.
Dit sluit mooi aan bij de overdracht van het stokje van Paul Derks naar Carina Mens. Carina is nu voorzitter Respectus en neemt de taken
van Paul Derks over. Paul is vicevoorzitter en adviserend bestuurslid. Tijdens de ALV was er een mooi programma voor de huurders.

Neem tijdig contact op over
huurachterstand
Vooruit kijken, geldt ook voor het betalen van de huur. Kunt u de huur
niet op tijd betalen? Dan adviseren wij u als Respectus om tijdig contact op
te nemen met WoonInvest. Dat kan via de Klantenservice, tel. 070 301 11 00
of e-mail naar algemeen@wooninvest.nl. U kunt dan advies krijgen hoe
u de problemen kunt aanpakken. Het is bijvoorbeeld mogelijk een
betalingsregeling te treffen als er duidelijk sprake is van een eenmalig of
anderszins uitzonderlijk betalingsprobleem. Voorkom dat WoonInvest een
gerechtsdeurwaarder gaat inschakelen, dat uiteindelijk kan leiden tot een
ontruimingsvonnis van de rechtbank. Ga tijdig in gesprek met WoonInvest
om te voorkomen dat schulden steeds verder oplopen.

Bekijk of u recht heeft op toeslagen
De presentatie van GeneratieThuis tijdens de ALV.

Carina Mens opende de ALV met de mededeling over het overlijden van
Cas Hoenstok. ‘We verliezen in hem een uitstekend bestuurslid en een
trouwe vriend. Ook drijvende kracht achter Respectus, Paul Derks, is
vanwege ziekenhuisopname niet aanwezig. Ik zal het stokje zo goed mogelijk
overnemen. Alle leden hebben het financieel jaarverslag ontvangen en op
www.respectus.nl is het jaarverslag 2021 over onze activiteiten te lezen.’
Daarna zagen de huurders in een film de highlights van 2021 voorbijkomen.
Carina: ‘Dan nu het woord aan de Vereniging Erfgoed Leidschendam.
Zij geven een kijkje in het verleden van onze gemeente.’
Woningnood van alle tijden
Diverse prachtige beelden passeerde de revue. Van een oude gravure uit 1648
van de sluiskolk en de scheepswerf Leidsche Dam in 1780, tot beelden van
de Venestraat in 1947. ‘Er was toen ook woningnood. En er was wel stromend
water, maar dat liep vooral langs de binnenmuren’, vertelde Idsard Bosman
van de Vereniging Erfgoed Leidschendam.
Na de presentatie volgde een aantal officiële vergaderonderdelen en werd
onder applaus décharge verleend aan de penningmeester, op voorstel van de

kascontrolecommissie. Ook waren er vragen in de zaal vanuit de Prins
Frederiklaan en Project De Lanen. Onder meer over branduitgangen en het
serviceniveau van WoonInvest, dat te wensen overlaat. Mevrouw Van der Werf
meldde zich aan als nieuw (reserve)lid voor de kascontrolecommissie.
Langer thuis wonen
Daarna een kijkje in de toekomst met GeneratieThuis. Josephine Dries:
‘Het gaat erom u de vraag te stellen: hoe wil ik wonen als ik ouder word?
Op www.respectus.nl vindt u een artikel (bron: mijnhuisopmaat.nl), waarin
tal van tips staan over veilig en comfortabel wonen. Ook kunt u een test doen
hoe veilig uw woning nu is. Josephine noemde de sleutelmomenten voor een
eventuele verhuizing, zoals gezondheid die verslechtert of een huis dat te groot
wordt. Het is in elk geval verstandig tijdig na te denken over aanpassingen in
de woning of inschrijving voor een gelijkvloerse woning. WoonInvest heeft een
seniorenmakelaar die u kan bijstaan. Neem daarvoor telefonisch contact op met
de klantenservice WoonInvest via 070 301 11 00 of met het klantcontactcentrum
van Woonnet Haaglanden via 088 488 70 00.

De hoge prijzen zijn een probleem voor veel huishoudens. Het is steeds
lastiger om de huur en de zorgverzekering te betalen. Respectus adviseert u
daarom te controleren of u aanspraak maakt op zorgtoeslag of huurtoeslag
van de overheid. Op www.respectus.nl vindt u op de homepagina blokjes
met ‘Huurtoeslag aanvragen’ of ‘Zorgtoeslag aanvragen’. Ook vindt u onder
Nieuws een artikel waarin de voorwaarden zijn uitgelegd. Verder heeft u dit
jaar mogelijk recht op energietoeslag. Heeft u een uitkering via de gemeente,
dan is de toeslag automatisch op uw rekening gestort. Heeft u geen uitkering
maar wel een laag inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum,
dan kunt u een aanvraag indienen via de website van de gemeente (zoek op
‘energietoeslag’) Vergeet dus niet om te checken of u in aanmerking komt
voor een toeslag. Anders loopt u misschien honderden euro’s per jaar mis.

SECRETARIAAT HUURDERSVERENIGING RESPECTUS
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 06 22 21 90 50 (ma t/m do 10-12 uur); buiten deze tijden kunt u e-mailen.
E secretariaat@respectus.nl
Bestuursleden
Carina Mens, voorzitter
Paul Derks, vicevoorzitter/adviserend bestuurslid
Laura Ibrahim, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Ton Melkert
Joyce de Brieder-Noordam

Lid worden bij Respectus?
Kijk op www.respectus.nl (voor huurders WoonInvest).

