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Overeenkomst over onderhoud opgeknapte stegen
De stegen van winkelcentrum
Ypenburg, waaronder zich de parkeergarages bevinden, zijn flink opgeknapt. Er zijn banken geplaatst en
planten- en bloemperken aangelegd.
Om ervoor te zorgen dat het er ook
in de toekomst piekfijn uit blijft zien
en het onderhoud goed geregeld is,
heeft de gemeente Den Haag onlangs samen met de Verenigingen
van Eigenaren van de parkeergarage van het winkelcentrum een overeenkomst getekend.
DOOR DICK MUIJS

De planten- en bloemperken zijn
aangelegd op het dak van de ondergrondse parkeergarages van het winkelcentrum. In de ondertekende overeenkomst is nu vastgelegd hoe de
gemeente en de VVE’s omgaan met
het aangelegde groen en de bestrating als er onderhoud nodig is aan
het dak van de garages. Dit zorgt ervoor dat het groen gezond én de bestrating veilig blijft.

Leuker
Petra Sevinga bedankte tijdens het tekenen van de overeenkomst iedereen
en sprak haar waardering uit voor het
behaalde resultaat. Dat is tot stand gekomen na vele intensieve gesprekken
met alle betrokkenen. “Het winkel-

Voorlopig nog
geen nachtbus
in Den Haag
Sinds februari rijdt er al geen
nachtbus meer in de stad. En
dat blijft nog wel even zo, meldt
Omroep West. Onder andere personeelstekort is de reden dat de
nachtbus nog steeds niet rijdt.
HTM zet nu eerst alles op alles om de dienstregelingen goed
te laten rijden, laat een woordvoerder van de HTM aan de lokale omroep weten. In augustus
bekijkt de HTM opnieuw wanneer de nachtbus kan terugkeren. Reizigersvereniging Rover
(Vereniging Reizigers Openbaar
Vervoer) is intussen een petitie gestart om avond- en nachtvervoer door heel Nederland te
verbeteren. De belangenbehartiger vindt dat het openbaar vervoer een aantrekkelijke afsluiting moet zijn van een gezellig
avondje uit. Rover wil dan ook
dat er vol wordt ingezet op het
werven van personeel. De petitie
loopt nog tot midden augustus.
Rover wil de verzamelde handtekeningen samen met een bidbook (een pamflet met een eigen voorstel voor verbeteringen)
aanbieden aan de vervoersbedrijven en landelijke en lokale overheden.

■ De overeenkomst is getekend, alle partijen zijn tevreden. (FOTO: DICK MUIJS)

centrum heeft met de vergroening
in de stegen een duidelijke opknapbeurt gekregen En met het plaatsen
van de nieuwe banken, waar veel gebruik van wordt gemaakt, is het nog
gezelliger en leuker geworden.”
De onderhoudsovereenkomst werd

ondertekend door Ewit Groen,
Bestuurslid parkeergarage 2,
Petra Sevinga, stadsdeeldirecteur
Leidschenveen/Ypenburg, en Victor
Simonis, accountmanager VVE’s.
Verder waren bij het tekenen aanwezig: Peter de Zoete, van Blok E en

bestuurslid parkeergarage 1, Albert
Zwijnenburg, Groenbeheerder,
Frank Gilmoor Technisch Manager
VVE’s, en Johan Molenkamp, stadsdeelmedewerker Fysiek Domein en
Participatie Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken.

AWP wil waterverspillers meer laten
betalen voor zuiveringsheffing
Er dreigt in de toekomst een tekort aan drinkwater in Limburg,
Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.
De Algemene Waterschapspartij
(AWP) wil burgers en bedrijven stimuleren om zuiniger te gaan doen
met drinkwater door de zuiveringsheffing te koppelen aan het drinkwaterverbruik.
De AWP pleit voor het invoeren van
het zogenoemde waterspoor, waarbij
burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op
basis van hun eigen drinkwaterverbruik. “En dan ook geen korting voor

grootverbruikers, zoals nu nog het geval is”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP in Delfland.
“Voor huishoudens met een gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er
in principe niets, maar waterverspillers passen nu misschien toch hun
gedrag aan.”
Een huishouden van twee-of-meer
personen betaalt nu al een vaste heffing van circa 270 euro zuiveringsheffing in waterschap Delfland. Stel
dat een huishouden 135 kuub per jaar
verbruikt. De toeslag op het drinkwaterverbruik is dan 270 / 135 = 2 euro
per kuub, boven op de normale drink-

waterprijs van circa 1 euro per kuub.
Een huishouden dat per jaar 20 kuub
meer verbruikt dan gemiddeld, betaalt dus 20 x 2 = 40 euro extra aan
zuiveringsheffing. Een huishouden
dat 20 kuub minder verbruikt, betaalt 40 euro minder. Zo wordt het
volgens AWP ‘lonend’ om zuiniger
om te gaan met leidingwater. Door
bijvoorbeeld de tuin te sproeien vanuit een regenton, of door korter te
douchen. Ook is het eerlijker voor
kleine huishoudens om zuiveringsheffing te koppelen aan drinkwaterverbruik, vindt AWP.

Hans Klok met circustent op strand van Kijkduin
Hans Klok komt naar Den Haag. Zijn
tournee ‘Hans Klok en Friends’ eindigt in een grote circustent op het
strand van Kijkduin en niet, zoals
eerder werd aangekondigd, op een
parkeerterrein in de badplaats. Van
13 augustus tot en met 28 augustus
toont de bekende illusionist op deze
bijzondere plek zijn magische kunsten. Volgens de artiest is zijn show
spectaculairder dan ooit. Het publiek
ziet onder meer acrobaten balanceren
op het Rad des Doods en artiesten op
acht meter hoogte op een draad de
zwaartekracht tarten. Hans Klok laat
zelf in razend tempo zijn diva’s of ma-

gic verdwijnen. In de foyer zijn foodtrucks en bars. Na afloop zorgt een

■ Hans Klok in actie. (FOTO: PR)

DJ voor muziek in de foyer. Tickets
via hansklokshow.nl

Protestvlaggen
moeten voor 5
augustus weg
De omgekeerde vlaggen en spandoeken die aan lantaarnpalen,
bruggen en viaducten hangen
moeten voor 5 augustus verwijderd worden. Dat meldt provincie Zuid-Holland. De vlaggen
zouden de verkeersveiligheid
in gevaar brengen. De afgelopen weken zijn er op verschillende plekken langs provinciale
wegen, bruggen en kruispunten
protestvlaggen en spandoeken
verschenen als steun aan de boeren in hun protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. “Wij
ontvangen veel meldingen over
vlaggen en spandoeken die een
gevaar kunnen vormen voor de
verkeersveiligheid”, schrijft de
provincie in een persbericht.
“Protestvlaggen die een direct gevaar vormden voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld loshangende vlaggen, vlaggen die het
zicht van camera’s blokkeerden
of die het zicht op borden of
verkeerslichten belemmerden,
zijn inmiddels verwijderd.” De
provincie meldt dat ten minste
één afgescheurde vlag op een rijdende auto terecht is gekomen.
“Hier moeten we een duidelijke grens trekken. Hoe langer
de vlaggen en spandoeken blijven hangen, hoe groter de kans
dat deze op enig moment losraken en daarmee een gevaar zijn
voor de verkeersveiligheid.” De
provincie Zuid-Holland roept iedereen op die protestvlaggen of
spandoeken heeft bevestigd op
een plek die niet van hem of haar
is om deze vóór 5 augustus 2022
te verwijderen. “Wij doen deze
oproep omdat de provincie verantwoordelijk is voor de veiligheid van iedereen in het verkeer.
De vlaggen en spandoeken die
na deze datum nog hangen worden verwijderd.”

Rondje suppen
door Den Haag
De eerste zaterdag van de maand
gaan de SUPbinckies het Haagse
water op. SUPBinckies is de
SUPschool van de Surfpoel op
de Binckhorst. Er wordt 6 augustus een rondje door het Haagse
Stadscentrum gemaakt, met
een tussenstop met een drankje bij bar/restaurant Morritzz.
Verzamelen om 9.30 uur. De
tocht duurt drie uur. Terugkomst
is rond 13.00 uur (afhankelijk
van het weer). Deelname kost 15
euro en 12,50 voor huur van een
sup. Kledingadvies: sportieve kleding of dunne wetsuit Het is ook
mogelijk om bij de Supbinckies
een wetsuit te huren. Aanmelden
of meer informatie? Stuur daarvoor een mail naar supbinckies@gmail.com.
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Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag

Al 40 jaar een vertrouwd adres

Vaste planten
Diverse soorten.
Pot Ø 17 cm.
Per stuk 5.99
3 stuks 17.97C 11.98

2+1
GRATIS

ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

www.potma-edelmetaal.nl

Zeven tips om inbraak tijdens
de vakantie te voorkomen
Tijdens de zomervakantie ziet de politie een toename van inbraken in woningen, schuurtjes, garages en
boxen. Daarom benadrukt de
Nationale Inbraakpreventie
Weken (NIPW) hoe belangrijk het is om uw huis goed
te beveiligen. Zij geven zes
tips om inbrekers geen kans
te geven.

2) Verlichting
Laat ’s avonds niet één lampje aan gaan, maar alle lampen
die u normaliter ’s avonds aan
hebt. Zet er een tijdschakelaar
op en stel ze in op verschillende tijdstippen. Laat de lamp in
de slaapkamer nog een kwartiertje aan nadat alle lampen
in de woonkamer zijn uitgegaan.

3) Gordijnen dicht
Doet u uw jaloezieën of gordijnen van de woonkamer vaak
helemaal dicht bij het sla-

Vaste planten
Diverse soorten.
Pot Ø 17 cm.
Per stuk 5.99
3 stuks 17.97C 11.98

Kwart van gratis bomen is
aangeplant in versteende wijken
Het uitdelen van gratis bomen waarmee de gemeente Den Haag
in 2021 is gestart, was een succes. Een kwart van de aangevraagde bomen is in versteende wijken terecht gekomen. Dat
schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer aan de gemeenteraad.
Door de klimaatverandering
worden bomen steeds belangrijker. Ze zorgen voor verkoeling, zuigen regenwater op,
dragen bij aan de biodiversiteit en maken het leven in onze
stad prettig. De gemeente is in
2021 gestart met het uitdelen
van bomen aan bewoners, bedrijven en scholen. Het doel
was om duizend bomen uit te
delen, het werden er uiteindelijk 1400. Een kwart van de

1) Inbraakmislukt.nl.
Op de website www.inbraakmislukt.nl kunt u uw voordeur,
achterdeur en ramen checken
via ‘Hoe beveilig ik beter’? Als
daaruit blijkt dat u het beste
uw oude beslag kunt vervangen door beslag met cilindertrekbeveiliging, plaats dan dat
nieuwe beslag op bijvoorbeeld
de achterdeur of keukenramen
voordat u vertrekt.

GroenRijk De Wilskracht • Donau 119 • Den Haag • 070-3274501 • dewilskracht.nl

aanvragen (300) kwam uit versteende wijken. Het gaat daarbij om wijken met het minste
groen per inwoner. Dat zijn de
stadsdelen Laak en Centrum
maar ook het oude deel van
Scheveningen en delen van
Segbroek. In totaal zijn er 1162
aanvragen gedaan.
Zowel ‘op straat’ als via social media is de actie in de versteende wijken extra onder de
aandacht gebracht .Dit project

is uitgevoerd door Duurzaam
Den Haag. Zij hebben op wijkniveau bijgehouden hoeveel
aanvragers een of meerdere
bomen hebben ontvangen.

Nieuwe uitdeelactie
Ook dit jaar konden bewoners,
scholen, sportclubs, bedrijven
en andere organisaties in de
stad een boom aanvragen. “Ik
hoop op eenzelfde succes als in
2021. Zoals afgesproken leggen we ook dit jaar een extra
focus in onze campagne op de
versteende wijken”, zegt wethouder Bredemeijer.

■ Een deurslot zonder inbraakwerend beslag is een koud kunstje voor een

inbreker. (FOTO: PR)

pengaan? Verander die routine dan een paar weken voordat u op vakantie gaat. Laat ze
overdag en ‘s avonds half open
zodat je wel naar binnen kunt
kijken, maar daarbij geen zicht
hebt op de hele kamer.

bijvoorbeeld om de post uit
het zicht te halen. Zo ziet de
inbreker in ieder geval geen
stapels post liggen. Ook kunt
u (tijdelijk) een nee/nee sticker op uw brievenbus plakken
om overtollige reclamepost te
voorkomen.

4) Ruim niet perfect op
Ruim uw woonkamer en keuken niet perfect netjes op. Laat
bijvoorbeeld een kopje op tafel
staan. Een krant of open boek
of wat kinderspeelgoed op de
grond wekken de indruk dat
er mensen thuis zijn.

6) Post

5) Oogje in het zeil

7) Social media

Vraag (één van) uw buren
een oogje in het zeil te houden. Niet alleen om de plantjes water te geven, maar ook

Tot slot: vermeld niet op social
media of op uw antwoordapparaat dat u op vakantie bent.

Plak (tijdelijk) een nee/nee
sticker op je brievenbus om
overtollige reclamepost te
voorkomen of vraag iemand
om je brievenbus/deurmat regelmatig te legen.

Literatuurmuseum verwerft literaire
nalatenschap dichter Ingrid Jonker
Handschriften, typoscripten, agenda’s, brieven en persoonlijke documenten. Het Literatuurmuseum verwierf de literaire
nalatenschap van Ingrid Jonker (1933-1965). Ter ere van deze
aanwinst opent het Literatuurmuseum op zaterdag 27 augustus een kleine expositie over deze Zuid-Afrikaanse dichter.
Jonker werd wereldberoemd
in 1994, toen Nelson Mandela
een gedicht van haar voorlas
tijdens de eerste zitting van
het eerste democratisch verkozen parlement van zijn land.
‘Die kind (wat doodgeskiet is
deur soldate by Nyanga)’ is een
vlijmscherp protest tegen de
apartheid, waar in die tijd maar
weinig witte Zuid-Afrikanen
vraagtekens bij plaatsten.

Jonker was bijna dertig jaar
eerder al overleden: na jarenlang aan depressies te hebben
geleden maakte ze op 31-jarige leeftijd een eind aan haar
leven.
Haar werk is in het Nederlands
door Gerrit Komrij. Het is ook
dankzij hem dat de nalatenschap van Jonker bewaard
is gebleven. Toen Komrij in
2000 werkte aan zijn bloem-

lezing ‘De Afrikaanse poëzie
in 1000 en enige gedichten’
ontdekte hij dat haar literaire
nalatenschap dreigde te verdwijnen. Hij kocht alles wat
hij kon vinden en verscheepte
de collectie naar Portugal, waar
hij woonde. De nabestaanden
van Komrij hebben nu besloten dat het Literatuurmuseum
de beste plek is voor het behoud van de collectie, ook voor
onderzoek.
Deze unieke collectie geeft niet
alleen een beeld van haar leven, maar ook van Jonkers plek
in de Zuid-Afrikaanse literatuur van die periode.
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45 jaar Stadsherstel Den Haag

‘Verzamelaar van gebouwen met een verhaal’
Stadsherstel Den Haag en Omgeving werd opgericht in 1977
en viert het 45-jarig bestaan met verschillende activiteiten die
deels voor iedereen toegankelijk zijn. Sinds de oprichting is er
een hoop veranderd, zegt directeur Lilian Kusters.
GERARD VAN DEN IJSSEL

Stadsherstel koopt verwaarloosde monumenten en beeldbepalende panden, om deze
daarna te restaureren en een
passende bestemming als
woon- of werkruimte te geven.
In de beginjaren werden met
name woningen en winkelpanden in het centrum gered
van de sloop. “Delen van het
oude Haagse centrum zouden
er heel anders hebben uitgezien zonder Stadsherstel”, zegt
Lilian Kusters, die ruim een
jaar geleden directeur werd
van de organisatie. “Destijds
wilden we paal en perk stellen aan de sloperswoede. Nu
is ons verhaal veel breder.
We richten ons steeds meer
op panden met een bijzondere geschiedenis die de moeite waard zijn om bewaard te
worden. Behalve redder zijn
we nu ook verzamelaars van
historische gebouwen met een
verhaal.”

Bierdepot
Als voorbeeld noemt Kusters
het voormalige bierdepot
De Drie Hoefijzers aan de
Zwetstraat dat al gefaseerd verbouwd is tot appartementen

en een bakkerij. “We zorgen
dat de huurders de geschiedenis van het pand ook kennen. Zodat ze zich meer verbonden voelen met de plek.
Als je weet wat het betekent,
ben je er ook voorzichtiger
mee.” In het oude koelhuis
van de Bredase bierbrouwer
achter het Rijswijkseplein zit
nu de Lekker Brood Bakery.
Het laatste deel van het industriële complex, de voormalige
paardenstal, wordt verbouwd
tot lofts.

Indisch erfgoed
Met de alsmaar oplopende
huizenprijzen en een tekort
aan vaklui, waardoor de kosten voor de verbouwingen
ook stijgen, wordt het voor
Stadsherstel de komende jaren zeker niet makkelijker om
nieuwe panden aan te kopen
en te restaureren. “Zonder de
gunfactor komen we nergens”,
zegt Kusters, die hoopt dat met
name de gemeente vaker eerst
aan Stadsherstel denkt als er
panden op de markt worden
gebracht. “Den Haag kent
veel soorten erfgoed, bijvoorbeeld religieus en industrieel
erfgoed. Ook Indisch erfgoed
vinden we belangrijk. We gaan

■ Directeur Lilian Kusters met de oude én nieuwe bordjes van Stadsherstel. (FOTO: GVDIJ)

steeds meer kanten zien van
die geschiedenis, waardoor er
ook meer panden zijn met een
historische betekenis. Die verhalen moeten ook verteld worden en dan niet alleen met de
grote overheidsgebouwen zoals het Ministerie van Koloniën
maar bijvoorbeeld ook met de
pensions waar KNIL-militairen
met hun gezin verbleven als ze
naar Nederland waren gekomen”, zegt de directeur, die
architectuurgeschiedenis en
rechten studeerde, “Dat soort

Vissen op paling mag niet
meer in Delflandse wateren
De paling staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten.
Hoogheemraadschap Delfland neemt een aantal maatregelen
om de vis te beschermen. Eén daarvan is een verbod op het vissen op paling in de wateren in Westland, Delft en Den Haag.
De paling maakt in zijn leven
twee keer een lange reis. Jonge
glasaaltjes komen helemaal
vanuit de Sargassozee naar
onder andere de Nederlandse
kust om hier in zoet water op
te groeien tot volwassen palingen. Als de paling paairijp
is, vertrekt hij weer naar zee
om te paaien. Dijken, gemalen en sluizen vromen daarbij barrières. Waterschappen
en andere waterbeheerders

doen er veel aan om die weg
te nemen. Ook de consumptie van paling zorgt ervoor dat
de palingstand hard achteruit
is gegaan.
Op 14 juli jongstleden tekenden beroepsvisser Wilkin den
Boer en Delfland een overeenkomst waarin is opgenomen
dat er in de Delflandse wateren niet meer wordt gevist
op paling voor consumptie.
Voor de wateren die worden

beheerd door Delfland worden
nu geen aalvisrechten meer
uitgegeven.
De beroepsvisser zet zijn kennis nu in bij onderzoeken naar
hoe de palingstand in het gebied verbeterd kan worden.
Eén onderzoek is gericht op
intrek van jonge glasaaltjes en
een ander onderzoek op de aalpopulatie. Verder zijn de gemalen op de grens tussen zoet
en zout water weer te passeren
voor de paling, daarvoor heeft
Delfland gezorgd. Deze maatregelen zorgen voor een gezonde visstand en betere biodiversiteit in Delfland.

De Blauwe Slinger in goud gehuld

■ Dat je voor het maken van een mooie natuurfoto niet naar het buitenland hoeft af te reizen, bewijst Jan van

der Sman keer op keer met zijn prachtige plaatjes van Leidschenveen-Ypenburg. Dit keer een gouden foto van
de Blauwe Slinger. (FOTO: JAN VAN DER SMAN)

panden noem ik ‘verborgen
monumenten’ die vanwege
hun stedenbouwkundige of
architectuurhistorische waarde tot nu toe voorbij gelopen
zijn, maar toch een belangrijk
verhaal vertellen.”

QR-codes
Ondertussen laat ze de oude
én nieuwe monumentenschildjes zien die op alle panden van Stadsherstel worden
geschroefd. “Later dit jaar komen daar QR-codes bij, waar-

mee mensen op hun smartphone informatie over het pand
kunnen opzoeken. Zo geven
we de geschiedenis op de plek
zelf meteen door.”

Fotowedstrijd
De lustrumactiviteiten ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan zijn de komende maanden deels openbaar. Zo komt er
een fotowedstrijd, waaraan iedereen kan meedoen. Tijdens
Open Monumentendag op 10
september zijn er verschil-

lende openbare lezingen. Op
3 november wordt een lustrumbijeenkomst gehouden
voor genodigden. In december gaan medewerkers van
Stadsherstel en de Vereniging
Monumentaal Erfgoed gastlessen geven op middelbare
scholen om ook de jeugd bewust te maken van de waarde
van erfgoed en de belangrijke
rol van Stadsherstel daarbij in
Den Haag.

Column Marc Tangel: Aankooppijn
Voor haar verjaardag begeerde mijn vrouw een balkonparasol, maar omdat ik als
aartstwijfelaar op voorhand
al vreesde dat onze hiervoor
geplande tuincentrummissie
zou kunnen uitlopen op een
deceptie, begaf ik mij deze
vrijdagmiddag voor een alternatief kleinood naar een
winkelcentrum binnen onze
stadsgrenzen, om zo op de
geboortedag zelf niet met
lege handen bij haar aan de
ontbijttafel te verschijnen.
Enkele maanden geleden
merkte mijn vrouw tijdens
een feestje dat wij geen geschikte schaaltjes in huis
hadden om sausjes te serveren bij de zojuist samengestelde borrelplank. Een hiaat in ons serviesgoed dat de
afgelopen veertien jaar nog
niet eerder was opgevallen,
maar gelukkig ook geen miskleun die na al die tijd onmogelijk te herstellen is. De
winkel die ik voor dit doel
had uitgekozen bleek echter zo breed gesorteerd in
vele vormen keukengereedschap, dat mijn sausschaaltjes gereduceerd werden tot
een zoektocht naar het balletje gehakt in een gezinspan
vegetarische groentesoep.
Dat de door mij aangeschoten verkoper ook even met de
ogen moest knipperen voor
hij enig idee had waar ik nou
eigenlijk naar op zoek was,
versterkte mijn bezorgdheid

dat dit eenvoudige cadeautje
wel eens lastiger kon worden
dan ik dacht.

(FOTO: PRIVÉFOTO)

Gelukkig bleek de winkelbediende een soort goochelaar
in de verkeerde bedrijfskleding, want na een paar keer
bukken en wat heen-en-weer
gewandel, stond hij na een
paar minuten voor mijn neus
met een aantal combinaties
van kommetjes en plateaus,
waaruit ik naar tevredenheid
twee setjes wist te kiezen.
Met de cadeautjes veilig in
mijn tas, besloot ik nog even
langs de schoenenwinkel te
wandelen voor de aanschaf
van een luchtig zomerpaar.
Mijn oog viel op een exemplaar dat dankzij zestig procent uitverkoopkorting nog
maar veertig euro kostte,
maar de verkoper die ik wilde vragen naar de linkerhelft
van dit setje was druk in de

weer met een dame die al vier
open boxen voor zich had liggen en inmiddels verlekkerd
aan het kijken was naar de
volgende stelling. Gelukkig
zijn u en ik als consument inmiddels wel gewend dat de
gemiddelde handelsfirma
steeds meer assertiviteit van
ons vraagt, en bij het opentrekken van de tweede kast
had ik de door mij begeerde
doos al in handen. Nu alleen
nog even naar de kassa.
De moeder en dochter voor
me hadden hun aankopen
net afgerekend, toen ik de
caissière hoorde vragen:
“Maar wat vindt je vriend er
dan van dat je een half jaar
naar het buitenland gaat?”
Het leek me de afrondende
vraag van een eerder gevoerd
gesprek. “Oh, die steunt mij
in alles wat ik doe”, antwoordde de jongedame gelukzalig.
Het stel leek een stap richting
de uitgang te willen zetten,
maar toen vroeg de caissière: “Is het eigenlijk nog laat
geworden gisteravond?” Vertrouwelijk begon de moeder
nu tegen de kassa te leunen
en de daaropvolgende vijf minuten was ik, samen met de
aangroeiende rij achter mij,
een getrouwe toehoorder van
haar nachtelijke avonturen in
de lokale wijkkroeg.
Ja, een normaal mens zou
zijn schoenen voortaan ergens anders uitzoeken. Maar
ze lopen zo lekker.
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Gevluchte Oekraïense predikant vindt nieuw thuis in Escamp
De uit Oekraïne gevluchte predikant Oleksander Nikolaienko
heeft met zijn familie onderdak gevonden in een kerk in stadsdeel Escamp. Vanuit daar probeert hij zoveel mogelijk andere
vluchtelingen uit zijn land te helpen, onder meer met een zomerkamp voor Oekraïense kinderen. “We moeten er nu het
beste van maken.”
GERARD VAN DEN IJSSEL

Voor de tweede keer moest
Sasha – zoals iedereen hem
noemt – in maart zijn huis
en haard verlaten vanwege
een oorlog. “In 2014 waren
wij al eens gevlucht vanuit
Donetsk, toen die stad door
pro-Russische rebellen werd
ingenomen. Wij zijn toen eerst
naar Marioepol gegaan. Daar
hebben we zes jaar gewoond.”
Vanwege de gezondheid van
zijn jongste dochter verhuisde het gezin twee jaar geleden
naar Kiev, om zo dichter bij
een gespecialiseerd ziekenhuis
te zijn. “Omdat mijn dochter
een ernstige ziekte heeft, heb
ik toestemming gekregen om
het land te verlaten. Alle andere mannen moesten blijven
om te vechten.”

Dankbaar
Het gezin besloot naar Den
Haag te komen. Drie jaar geleden hadden ze al eens vrienden in Den Haag bezocht en
vanuit de kerkgemeenschap
waar ze toen te gast waren,
kwam nu het aanbod om het
gezin op te vangen. Samen
met zijn vrouw Nastia, hun
twee dochters Mia en Slava en
de moeder van Sasha woont

het gezin nu in het kerkgebouw, waar ook nog een ander gezin wordt opgevangen.
“We zijn ontzettend dankbaar
voor alle steun van de mensen
hier. Het voelt als familie. Daar
dank ik God elke dag voor.”

Iedereen welkom
Afgelopen week heeft de 31-jarige predikant voor het eerst
in de Haagse kerk een dienst
geleid. Er waren zo’n dertig mensen, waarvan negen
Oekraïners. “De dienst was in
het Engels, met Nederlandse
en Oekraïense vertaling. Ik
vond het heel bijzonder om te
mogen doen.” In de Gemeente
van Christus aan De Gaarde
61 is elke zondag om 11.15 uur
een kerkdienst waarbij iedereen welkom is. Op de woensdagavonden zijn er vanaf 19.30
uur bijeenkomsten voor gezamenlijk gebed en gesprekken.

Zomerkampen
Vanaf september wil Sasha
Nikolaienko ook verschillende bijeenkomsten voor
Oekraïners gaan opzetten. “Ik
wil graag op de zondagen voorafgaand aan de gewone kerkdienst een vaste dienst voor
Oekraïners houden. Ik denk

■ De familie Nikolaienko bij de kerk van de Gemeente van Christus aan De Gaarde in Escamp. (FOTO: GVDIJ)

dat daar veel behoefte aan is.”
Op de donderdagavonden wil
de predikant starten met een
bijbelgroep. Maar eerst staat er
nog een zomerkamp voor kinderen gepland in het gebouw
van het voormalig Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
“Er hebben zich al 130 kinderen aangemeld. Ik denk dat
het er nog veel meer worden.”
Er komt een zomerkamp van
vier dagen voor kinderen van

11 tot 18 jaar en een zomerkamp van drie dagen voor kinderen van 7 tot 11 jaar. De deelnemertjes slapen gewoon bij
hun ouders.

Kansen pakken
“Tijdens de zomerkampen
staat het plezier hebben voorop. De kinderen kunnen lekker spelen, dansen en andere
leuke activiteiten ondernemen.” Toch wil Sasha hen

ook een boodschap meegeven, een wijze les die net zo
goed geldt voor de volwassenen. “Toen wij de eerste keer
vanuit Donetsk moesten vluchten dacht ik dat het gewoon
een tijdje zou duren en dat we
dan weer terug zouden gaan.
Dat is dus helemaal anders gelopen. Ik heb geleerd dat wachten op betere tijden geen zin
heeft. We moeten er nu het
beste van maken! Dus ik ad-

viseer de kinderen om vooral alle kansen te pakken die
ze nu krijgen. Ga Nederlands
of Engels leren. Ga sporten,
doe mee aan activiteiten. Ga
studeren. Verspil je tijd niet
met wachten en dromen. Als
de oorlog voorbij is en we ons
land weer moeten opbouwen,
hebben we dan allemaal dingen geleerd waar we echt wat
aan hebben.”

Gilde SamenSpraak zoekt taalmaatjes Binnenstad Den Haag eind september
weer decor van The Fashionweek
Gilde SamenSpraak is op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een uur per week
willen praten met een nieuwe
Nederlander. De bedoeling is
dat de nieuwkomer zo de taal
beter leert spreken. Iedereen
kan zich voor dit vrijwilligers-

werk aanmelden, een speciale opleiding of ervaring is
niet vereist. Vakanties zijn
goed in te passen. Het Gilde
zoekt een taalmaatje die goed
bij de vrijwilliger past en bij
hem of haar ni de buurt woont.
Belangstelling? Kijk dan voor

meer informatie op de website
www.gildedenhaag.nl/samenspraak. Men kan zich aanmelden via een aanmeldingsformulier of door te bellen naar
Gilde Den Haag, tel. 0703561281 (maandag tot en met
vrijdag 9.30 – 12.30 uur)

Column Wim Quist

Règâhs
Regelmatig ontvang ik van
Theater Dakota uit Den
Haag e-mails over festiviteiten. Laatst las ik iets over een
Flamenco voorstelling. Olé,
dacht ik direct.
Het is volle bak op het plein
bij Dakota aan de Zuidlarenstraat. Druk pratende, lachende en drinkende
mensen. Mensen in strandstoelen, op klapstoeltjes, chillend op luchtbedden, staand
aan hangtafels. Aan de zijkant een podium. ‘Open air’
Flamenco dus.
Een zeventig plusser met
hangsnor komt naast me
staan aan een hangtafel. Hij
biecht op, dat hij mega toe
is aan een avondje muziek
van de Règâhs (Haags voor
Reigers). “Knap hoe die gabbers het Haags aan Flamenco muziek weten te koppelen. Sjors”, zegt hij en geeft
me een hand.
Even later komen de drie gi-

taristen en de drummer op.
De liedjes worden in plat
Haags gezongen. De ene is
nog leuker dan de andere. Iedereen zingt mee. Behalve ik.
Ik ken namelijk geen liedje.
Wel herken ik in de muziek
iets van Flamenco. Alle liedjes gaan over mooie meiden
uit Den Haag. In alle soorten
en maten komen ze voorbij.
Afgewisseld door prachtige
gitaar- en drumsolo’s.
“Allemaal beauties op één
na”, verklapt de leadsinger
aan het einde van het Haagse feest. “Het volgende liedje gaat over een spuug lèluk
ding. Het refrein is simpel:
lèèèèèèluk, lèèèèèèluk, lèèèèèèluk.” Hartstikke simpel
dat het refrein uit volle borst
wordt meegezongen. Iedereen is uitgelaten. Geinig dat
een Haagse tante op leeftijd
spontaan een nummertje Flamenco opvoert.
Sjors zou geen echte Hage-

Na New York, Parijs en
Amsterdam heeft ook Den
Haag in 2022 weer een modeweek. The Fashionweek The
Hague, de nieuwe naam van
The Hague Fashion Week, gaat
op maandag 26 september van
start en duurt tot en met 2 oktober.
De hofstad biedt dit jaar tijdens The Fashionweek (TFW)
een podium voor Nederlands’
meest veelbelovend modetalent. De Haagse modeweek
viert inclusiviteit en toont alle
modeshows op de videotrap
van de Spuimarkt in het centrum van de stad. Andere onderdelen zijn onder andere :
een moderoute door de binnenstad, de uitreiking van de
Talentaward, tentoonstellingen, een design wedstrijd en
workshops.

(FOTO: PRIVÉFOTO)

Talenten
nees zijn, als hij na afloop
niet iets te klagen zou hebben. De levensgenieter die
alle liedjes heeft meegezongen, vindt het mega jammer
dat er dit keer geen real Flamenco danseressen bij waren. En het bleef nog lang
mega cool bij Dakota in de
Zuidlarenstraat.

Hoogtepunt van de modeweek
omvat shows van talenten als
Nata Ryhz, Studio Hiem,
Natalie van de Klashorst,
Marco Stefano Pintus en de
winnaar van The Fashionweek
Talentaward 2021 Rosalie
Boonstra.

Platform bieden
Tijdens The Fashionweek
The Hague komen couture
en uniek ontworpen kledingstukken samen. Niet commerciële ontwerpers, modestuden-

■ De hofstad biedt dit jaar tijdens The Fashionweek (TFW) een podium

voor Nederlands’ meest veelbelovend modetalent.

(FOTO: MIKE

PASARELLA)

ten en fashionbrands met een
duidelijke visie en eigen handtekening wordt een platvorm
geboden en tonen hun werk
op de catwalk en door middel
van exposities. Het gaat hier
doorgaans om unieke ontwerpen, zogenoemde couture. De
ontwerpen zijn conceptueel,
doordacht, niet trendvolgend
maar trendsettend, met aandacht voor ambacht, handwerk
en duurzaamheid.

van mode.”

Competitie
In samenwerking met partner Westfield organiseert
The Fashionweek een competitie voor nieuw modetalent.
Twaalf geselecteerde talenten
presenteren hun ontwerp tijdens TFW in Den Haag. De
winnaar ontvangt 2.500 euro
en krijgt de mogelijkheid om
een modecollectie te presenteren tijdens TWF 2023.

Belangrijk
“Wij kijken er weer erg naar
uit om modetalenten een plek
te bieden in Den Haag tijdens
The Fashionweek”, aldus organisator Allan Vos. “Het is
belangrijk een nieuwe generatie ontwerpers kansen te bieden en het is daarnaast prachtig om te zien hoe talent kan
groeien. Deze ontwerpers
brengen samen de toekomst

Moderoute
Onderdeel van het programma is een historische moderoute door de binnenstad van
Den Haag. Ontwerpers laten
hun creaties zien in de etalages
van onder andere Bijenkorf,
Uniqlo, H&M, Juwelier
Steltman, Beeld&Geluid en
The Student Hotel.
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De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets.
Psalm 23

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Annelies de Groot-Platell
Wij verliezen in Annelies een zachtaardige, betrokken,
creatieve collega en juf die haar werk als leerkracht op
De Heer
is mijn herder, mijZonnestraal
ontbreekt niets. met veel plezier en toewijding
Octantschool
Psalm 23
uitvoerde. Gedurende haar ziekbed bleef ze graag op de
hoogte van de gebeurtenissen op school.
Overlijdensadvertentie

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van
Annelies. Wij wensen hen Gods steun toe bij het verwerken
van dit grote verlies.

Annelies de Groot-Platell

Wij verliezen in Annelies een zachtaardige, betrokken, creatieve collega en juf die haar werk als
leerkracht op Octantschool Zonnestraal met veel plezier en toewijding uitvoerde. Gedurende
haar ziekbed bleef ze graag op de hoogte van de gebeurtenissen op school.
Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van Annelies. Wij wensen hen Gods steun
toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Leerlingen, collega’s, OR en MR van Zonnestraal
en het bestuur van Octant,
Leerlingen, collega’s, OR en MR van Zonnestraal en het bestuur van Octant, organisatie voor
organisatie voor christelijk primair onderwijs.
christelijk primair onderwijs.

Kijk voor het laatste nieuws uit uw gemeente op rodi.nl

TK mooie puch , vs50 kikkerbek
T0619629308
Organiseer zelf een
GROEPSREADING (foto’s)
of numerologieavond bij u
thuis. Bel: 06-40791011 www.
paranormaalbewust.nl
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.
Scootmobiel, Rolstoel of Rollator
nodig? Wij hebben nieuw & gebruikt.
www.DeVrijheidMobiliteit.nl
06-54716016 Zorgwinkel Westland /
Maasdijk.

Ik wil
ook naar
een festival!

Uitvaartcentra in Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en Pijnacker
Uitvaartwinkel Haaglanden in Leidschendam

Het Zuiderpark staat drie dagen lang in het teken van het Milan
summer festival. Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus
is er muziek, dans en lekker eten. Het multiculturele festival
wordt traditioneel afgesloten met vuurwerkshow.
Drie dagen lang zijn er op
diverse plekken op het festivalterrein optredens van artiesten. Er is ook een internationale kookwedstrijd en voor
kinderen zijn er allerlei activiteiten zoals de Milanloop van
5 kilometer. Op vrijdag treden de volgende artiesten op:
Flavours, Desi Dhol, Skillz en
Desi Steps, 2Famous (Milan
Stage), Hum Tum, Champ
Brothers (Milan Plaza), Nauta
Crew (Milan Boitie).
Zaterdag 6 augustus staan

op Milan Stage: Music
Generations, Eddy Assan,
Gamelan/ Djarang Kepang,
Dance Group Move, Poke,
Ashvita Dance company, Aptijt
en The Band. Op Milan Plaza:
Restless, Khanna House Band,
No Merxi, Indian Eagles. Milan
Garden: Djarang Kepang,
Mib Taaza Crew, Brassband
Motion. Radjesh Sewnandan
is te vinden bij Milan Boitie.
De laatste dag, zondag 7 augustus, staan Gentle, No Label,
Say Jess to dance, Passion,

Desi Steps, Legendairs
Brassband, Sadhana Lila op
Milan Stage.
Natraj, Dewindersingh
Sewnath en Express laten van
zich horen bij Milan Plaza.
De line-up voor Milan Garden
is: Brass motion, Mib Taazaa
Crew, Legendairs brassband.
Het Milan Summer Festival is
vrijdag 5 augustus van 16.00
tot 23.00 uur, zaterdag van
14.00 tot 23.00 uur en zondag vanaf 13.00 tot 23.00 uur.
Tickets bestellen kan via de
website milansummerfestival.nl. Kinderen tot een lengte van 1 meter hebben gratis
toegang.

Jazz in the Park in teken van Soul Vibes
Het tweede minifestival Jazz
in the Park vindt plaats op vrijdag 26 augustus. Dit keer staat
de editie in het teken van Soul
Vibes. Opwindende funk van
James Brown, soulklassiekers
van Stevie Wonder en zwoele hits van Marvin Gaye pas-

070 320 20 40
015 310 16 43

www.vdhuz.nl

Drie dagen Milan Summer Festival

seren de revue. De avond in
het Zuiderparktheater wordt
afgetrapt door de upcoming
Soulsensatie ParHasard.
Steffen Morisson, Yerry
Rellum, Michael Varekamp,
Wiboud Burkens en The
Legends laten de hele avond

soul klassiekers van weleer
herleven. DJ collectief TabassCo maakt de avond compleet
en speelt meerdere keren met
een live muzikant. Kaarten
kosten 10 euro per persoon.
Tickets via zuiderparktheater.
nl/jazz.

Maak jij het
mogelijk?
Word collectant
van HandicapNL
handicap.nl/
ikwordcollectant

De wereld wordt
rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl
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35 jaar Bill Baker’s Big Band
“RHYTHM IS OUR BUSINESS”
Bill Baker komt 20 november met zijn Band naar de
Rijswijkse Schouwburg om het 35 jarig bestaan van zijn band te vieren.
Dat doet hij met het nieuwe programma
“RHYTHM IS OUR BUSINESS”
Het wordt een muziekbeleving waarbij de swing centraal staat. Er is geen
garantie dat u stil kunt blijven zitten. Voeten gaan automatisch met de
maat meetikken. Wie het ritme niet kan weerstaan, kan gewoon dansen in
het gangpad. Weet u niet wat Lindy Hop en Swing is, geen probleem.
Twaalf Lindy-Hop-dansers en danseressen laten zien hoe het moet.
Zondagmiddag 20 november om 15.00 uur. Noteer het in uw
agenda. Wees er vroeg bij om teleurstellingen te voorkomen.

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

Zeven tips om na terugkeer van vakantie
legionellabesmetting te voorkomen
Volgens Techniek Nederland
komen na de vakantie onnodig veel legionellabesmettingen voor. De installateursvereniging geeft een aantal tips
om dit te voorkomen.

■ Het contact met dieren levert mensen met een beperking veel op. (FOTO: PR)

Middin zoekt voor meerdere locaties in Den Haag vrijwilligers met een een beetje lef, liefde en een leuk huisdier. Wie
meldt zich aan?
Hoe zou jij het vinden om plotseling zonder je liefste huisdier verder te moeten? Door
ziekte of andere oorzaken overkomt dit helaas veel dierenliefhebbers. Cliënten van Middin
kunnen binnen de woonlocaties geen huisdieren houden
en ervaren dit vaak als een
groot gemis.
Wie zelf gezond is en een dier
heeft dat goed gesocialiseerd

is en gewend is om mee te
gaan, kan hier iets aan doen.
Bijvoorbeeld door wekelijks
een gezellig bezoekje met eigen hond of kat een bezoekje te brengen aan deze bewoners. Het contact met dieren
levert voor deze mensen veel
positiviteit op, het zorgt voor
stressverlaging, stimuleert de
interactie en creëert een gevoel
van verbondenheid.

Belangstelling voor dit vrijwilligerswerk? Schrijf je dan in
voor deelname aan onze gratis
cursus om te leren je dier op
verantwoorde wijze in te zetten bij mensen met een verstandelijke beperking.
Het gaat om de Middin-locaties:
Kompasstraat, Voltastraat,
Haagsche Bluf, Soendastraat,
Pastoorswarande.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden op de volgende
link: https://www.zorgdier.nl/
informatie-voor-vrijwilligers/
schrijf-je-in-met-je-dier/

Doe iets leuks met statiegeld

Tijdens vakanties worden kranen niet gebruikt, waardoor
het water in de leidingen stil
staat en de watertemperatuur
al snel boven de 25 graden uitkomt. Dit vergroot de kans op
vermeerdering van de legionellabacterie. De legionellabacterie kan vermoeidheid,
verlies van kortetermijngeheugen, longontsteking en
forse griep veroorzaken. Een
legionella-infectie kan zelfs
een dodelijke afloop hebben.
Techniek Nederland raadt terugkerende vakantiegangers
aan om bij thuiskomst de douche vier à vijf minuten rustig
te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het
inademen van de waternevel.
Dit is te voorkomen door de
sproeikop onder water in een
emmer te houden of de douchekop in een washandje te
verbergen.

Waterkwaliteit
Doorspoelen na de vakantie is
belangrijk om de kwaliteit van
het water te kunnen waarborgen. Het doorspoelen zorgt er
ook voor dat stoffen die in het

■ Veel mensen miskennen de gevaren van kranen die langer dan een

week niet worden gebruikt.

(FOTO: PR)

water zijn opgelost, zoals metalen uit de drinkwaterleiding,
weggespoeld worden.
Ook op vakantiebestemmingen lopen waarschijnlijk ieder jaar tientallen reizigers
een besmetting op. Het risico is vooral groot wanneer het
appartement of vakantiehuisje langere tijd niet bezet is geweest. Uit voorzorg is ook in
dit geval aan te raden alle kranen enkele minuten te laten
doorspoelen.

Tips
Zeven tips om legionellabesmetting te voorkomen:
- Spoel na de vakantie vier à vijf
minuten alle koud- en warmwaterkranen.
- Laat het water rustig stromen,
voorkom dat het water vernevelt. Dat kan door de sproeikop onder water in een emmer
te houden, in een washandje
of het sproeistuk van de kraan

af te halen.
- Ook in een tuinslang kan
zich legionella ontwikkelen.
Spoel daarom eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt
gebruikt. Voorkom ook hier
verneveling.
- Zorg ervoor dat het warme
water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55
graden heeft.
- Pas de drinkwaterinstallatie
nooit zelf aan, maar laat dat
doen door een erkend installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om ‘dode leidingen’
en opwarming van koud water
door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg
en aanpassing van de drinkwaterinstallatie te voorkomen.
- Reinig en ontsmet regelmatig bubbelbad (spa, whirlpool,
jacuzzi, hot tub).
- Spoel ook op de vakantiebesmetting alle kranen enkele
minuten door.

Reünie Christus Triumfatorkerk
De Christus Triumfatorkerk
aan de Juliana van
Stolberglaan in het
Bezuidenhout bestaat 60
jaar. Dat wordt gevierd op
zondag 11 september met
een feestelijke dienst, aan-

sluitend is er een reünie
voor (oud-)gemeenteleden. Tijdens de reünie is er
een koud- en warm buffet.
Belangstelling? Stuur een
e-mail naar: CTK60jaar@ctkerk.nl. Wie zich per e-mail

aanmeldt, ontvangt vervolgens van de organisatie van
de reünie een brief met instructies. Hierin staat hoe
men zich kan aanmelden
voor de reünie op zondag 11
september.

VACATURE
Medewerker zaalhuur (32 – 36 uur)
Het Nutshuis Den Haag
■ Het inleveren van plastic flesjes is op verschillende manieren een goed idee. (FOTO: PR)

Staat er bij jou regelmatig een boodschappentas vol plastic statiegeldflesjes klaar om ingeleverd te worden? Lekker bezig!
Gemiddeld is een boodschappentas vol flesjes 6 euro waard.
En daar kun je leuke dingen van doen.
Volle tas? Ga na het inleveren een koffietje halen met
een vriend of vriendin bij een
café in de buurt. Zo is inleveren niet alleen goed voor het
milieu, ook kun jij regelmatig bijkletsen met vrienden.
Hebben de kids de statiegeldflesjes ingeleverd en schijnt de
zon? Laat ze met die 6 euro op
zak vragen of de buurjongen
meegaat om een ijsje te halen.
Boodschappentas vol flesjes
ingeleverd? Dan gaat er bijna
zes euro van je totaalbedrag
af tijdens het boodschappen.

En ben je lid van de sportvereniging? Neem de statiegeldflesjes mee naar de club. Daar
kan je ze vaak doneren aan de
clubkas. Zo kunnen zij er nieuwe ballen of een scorebord van
kopen
Lever je iedere twee weken
een boodschappentas vol statiegeldflesjes in, dan heb je aan
het einde van het jaar zo’n 150
euro gespaard.
Alle plastic statiegeldflesjes
met het statiegeldlogo kan
je inleveren, bijvoorbeeld bij
supermarkten en tankstati-

ons langs de snelweg. Naast
de water- en frisdrankflesjes
vind je het logo ook op sommige flesjes met sap. Hoe je
ze kunt inleveren? Let erop dat
het plastic flesje zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke
vorm is en deuk ‘m terug als
dat niet zo is. En zorg er ook
voor dat de streepjescode goed
te lezen is.
Met het inleveren van statiegeldflesjes draag je bij aan een
schoner milieu. Want de flesjes die je op straat ziet liggen,
hebben meer dan 450 jaar nodig om te vergaan. En door ze
in te leveren, worden ze gerecycled. Maar naast de natuur
help je ook je eigen portemonnee een handje.

Lees de vacature op nutshuis.nl

nutshuis.nl/vacature-medewerker-zaalhuur
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