
DAALENBERG
WONINGBOUWVERENIGING
COÖPERATIEVE WONINGBOUWVERENIGING TUINSTADWIJK
DAAL EN BERG U.A.

Nieuwsbrief | Februari 2019
Tekst: Bestuur Daal en Berg. Met dank aan: Loukie Nak (redigeren) en Anouk Wennen (vormgeving) 

1

Nieuwjaarsreceptie 2019
Op zaterdag 12 januari werd onze
traditionele nieuwjaarsreceptie ge-
houden. Een vijftigtal bewoners
waren naar De Hyacint gekomen
om met elkaar het nieuwe jaar bij
Daal en Berg in te luiden.

Voor zijn Nieuwjaarspraatje was de
voorzitter in een oranje hesje ge-
stoken. “Want de gele waren op”
vertelde hij. Met de oranje versie
van het protestattribuut wilde hij
duidelijk maken niet boos te zijn,
maar wel zeer teleurgesteld.
En wel in de Rijksoverheid. “Men heeft daar kennelijk geen enkel oog voor de inspanningen die een rijksmonument
vraagt om onderhouden te worden en prettig bewoonbaar te blijven. Het bestuur en bewoners spannen zich in om ons
rijksmonument leefbaar te houden. In plaats van een bedankje voor de zorg om ons cultureel erfgoed, worden we echter
geconfronteerd met diverse geldverslindende en onderhoud vertragende maatregelen.” Vervolgens werden twee voor-
beelden genoemd.

Allereerst was er de verhuurdersheffing. Die kostte de vereniging de af-
gelopen jaren ruim 3 ton. Gelukkig werd de regeling afgeschaft. Desondanks
moet er ieder jaar aangifte worden gedaan, waarbij dan onder de streep kan
worden aangegeven dat Daal en Berg als monument vrijstelling van de hef-
fing heeft. Bureaucratie ten top.

Vorig jaar oktober werd bekend dat de aftrekregeling inkomstenbelasting
voor monumenten-woningen werd afgeschaft.
Een nieuwe regeling verscheen medio december. Terwijl heel Nederland
zich rond de kerstboom schaarde, werd binnen het bestuur gewerkt aan een
brief van vijf kantjes met uitleg, opmerkingen en vragen aan de uitvoerder
van de regeling, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Samengevat is het volgende aan de hand: in haar advies aan de Kamer
meldt minister Van Engelshoven dat regeling volgens de RCE goed uitvoer-
baar is. Zo stelt zij dat bijvoorbeeld een VVE namens eigenaren een
gezamenlijke subsidieaanvraag kan doen. D&B is echter geen VVE maar
een coöperatieve vereniging en eigenaar van het vastgoed. 
In haar toelichting van 19 pagina’s stelt de RCE dat alleen particuliere
eigenaren een onderhoudssubsidie kunnen aanvragen. Vervolgens stuurt zij
onze B-leden een brief met uitleg hoe zij, individueel, met de aanvraag
dienen om te gaan.
Ook is er een grens van 70 mille per aanvraag. Daarboven dient deze voor-
zien te zijn van een inspectierapport van een erkende organisatie. Nergens
staat echter aangegeven welke organisaties dat zijn. Groot risico voor de 
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aanvrager derhalve, want aan het einde van de rit zou
zo maar kunnen blijken dat het inspectierapport wordt
geweigerd en daarmee de subsidie.

“Bij dit alles is duidelijk dat D&B bij deze generieke
regeling tussen de wal en het schip valt. Bij de RCE
heeft men kennelijk nooit gehoord van top 100-
monument De Papaverhof met zijn uitgekiende en
unieke onderhoudsregeling. Is dat nu allemaal pure
nonchalance heeft daar iemand zitten pitten of betreft
het hier pure arrogantie van de macht”, vroeg
Jos Praat zich hardop af. Daal en Berg wacht met
spanning op antwoorden op de aan de RCE gestelde
vragen. Die zullen bepalen of wij met dit onderwerp
snel klaar zijn of dat het substantieel tijd en energie
van bestuur en bewoners gaat vragen.

Waar we in 2019 ook mee aan de bak moeten is:
    Aanpassen van de bijdrage organisatiekosten.
    Bijdragen aan het onderhoudsfonds door B-leden.
    Overleg met de fiscus over de onderhouds voor-
    ziening.
De leden die in december met het bestuur de begro-
ting 2019 bespraken kennen hiervan de details. Ook
gaan we aan de slag met het verder versterken van
de communicatie. Er wordt gewerkt aan een groeps-
app, waarmee bewoners direct geïnformeerd kunnen
worden over actuele zaken. Met dank aan
Rimmie Meijs voor het idee en binnenkort volgt meer daarover.

Verder kan de berichtgeving via de e-mail beter. Er zijn nog zo’n 50 bewoners
waarvan wij het e-mailadres niet hebben. Die krijgen alle correspondentie nog
op papier, wat extra werk oplevert en vertragend werkt. Daarom een oproep:
geef uw e-mailadres door wanneer u dat nog niet eerder deed. Anders moeten
we die bewoners daarover bellen, wat ook weer extra tijd kost.

“Zoals u merkt, never a dull moment binnen onze vereniging. Gelukkig hebben
we een capabel bestuur.
Verder waren Aad Schuurmans en Eric Meijs in 2018 bereid met het bestuur
mee te denken over de aspecten van een bijzonder lastig dossier. Terwijl samen
met bureau D&K en accountant Wallast een enorme verbeterslag werd gemaakt
in de inrichting van de financiële administratie.
Dus wat sta ik eigenlijk te somberen? Coba zal straks m’n chagrijn wegnemen
en verder vertrouw ik op onze bestuurlijke slagkracht en de positieve houding
van onze bewoners.”

Daarna werd het buffet met bijdragen van Lucia (‘Pannen’), vishandel
Martin Wassenaar en de Sushimeisjes geopend. En was het de beurt van Coba
en begeleider Rick Fennis met een ondersteunende noot van Henri de Vries.
Zij vermaakten de aanwezigen met luisterliedjes en meezingers van Dirk Witte,
drs. P, Jasperina de Jong, Speenhof, Annie MG Schmidt, Jeanette Scheffer en
anderen.



Leden bespreken begroting 2019
Voordat de begroting 2019 door het bestuur en commissarissen werd vast-
gesteld, werd deze met de leden besproken. Een vijftal niet-bestuurders was
met een delegatie van het bestuur op zaterdag 15 december in het
verenigingskantoor aanwezig om de opbouw, onderbouwing en bijzonder-
heden van de begroting 2019 door te nemen. Omdat de begrotingsopzet een
andere is dan in voorgaande jaren, was een vergelijking met de begroting
2018 niet helemaal mogelijk. Volgend jaar zal dat echter wel kunnen, omdat
de opzet van de begroting 2020 dezelfde zal zijn als die over 2019. 
Jaap van Dijk belichtte met een PowerPoint presentatie zoveel mogelijk de
grote lijnen en bijzonderheden uit de meerjaren-onderhoudsbegroting en
de conceptbegroting 2019.

Enkele belangrijke punten die uit de bespreking naar voren kwamen zijn:

    De bijdrage van kopers aan de verenigingskosten zijn feitelijk € 160,00 per B-lid maar het bedrag zal voor de kopers
    niet worden verhoogd. Wel vindt voor het eerst een indexatie plaats.
    Jaap van Dijk heeft alle cijfers en inzichten ten aanzien van het onderhoud in een meerjaren-onderhoudsbegroting
    ondergebracht. Op basis hiervan werd een doorkijkje gegeven in de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar.
    In de onderhoudsbegroting werden ook enkele posten opgenomen die voortkomen uit de laatste bewonersschouw.
    Uit de cijfers blijkt dat het onderhoudsfonds waarop door de kopers wordt ingelegd momenteel onder druk staat. In de
    komende jaren zal het huidige, dreigende tekort van het fonds verder toenemen. Het bestuur studeert op een voorstel
    aan de leden om dit te kort tegen te gaan.
    Dit voorgaande punt maakt deel uit van enkele beleidsvoornemens waarmee het bestuur in het eerste kwartaal van dit
    nieuwe jaar aan de slag gaat. Andere punten zijn: het
    vaststellen van een jaarlijkse indexering van het onder-
    houdsfonds, herijking methodiek lidmaatschapsbijdrage,
    het vaststellen van een ingangsdatum van de gewijzigde
    bijdragen en het vaststellen van de huurverhoging per
    1 juli 2019.

Was je er niet bij maar wil je desondanks van de betreffende
PowerPoint presentatie kennisnemen? Laat het even weten
op info@daalenberg.nl en de presentatie wordt je digitaal
toegezonden.
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Van het bestuur
In de vergadering van 16 februari werd
onder andere besloten dat:
    Het planmatig onderhoud van de wo-
    ningen onder woonrecht stil te leggen
    en op te schorten.
    Onderhoud/onderzoek met in 2018
    aangegane verplichtingen volgens
    planning uit te voeren.
    Klachtenonderhoud voor woningen
    onder woonrecht onder gewijzigde procedure voort te
    zetten.
    Procedure aanvraag gemeentesubsidie vloerisolatie
    stop te zetten.
    Medio maart weer een informele bewonersbijeenkomst
    te organiseren.

  Deze besluiten zijn nodig vanwege de
  onzekerheid van de nieuwe regeling ‘in-
  standhoudingssubsidie woonhuismonu-
  menten’. U las er hiervoor al meer over.
  Op advies van de werkgroep Duurzaam-
  heid was er sinds eind vorig jaar met de
  afdeling DSO van de gemeente
  Den Haag overleg over de aanvraag van
  subsidie voor vloerisolatie. Het zag er
  naar uit dat Daal en Berg in aanmerking
kon komen voor een bedrag van 50 mille, als gemeente-
lijke bijdrage in het aanbrengen van vloerisolatie voor ons
hele complex. Het aanbrengen van de isolatie zou, vol-
gens een voorlopige planning, gelijk gaan lopen met mo-
gelijke reparatie aan de houten parterrevloeren. Een eis
om voor subsidie in aanmerking te komen is dat de werk-
zaamheden binnen een half jaar uitgevoerd moeten wor-
den. Vanwege de onzekerheid over de nieuwe instand-
houdingssubsidie kan niet (meer) aan deze termijn
worden voldaan. Reden voor het bestuur om de gemeente
Den Haag mee te moeten delen dat wij niet aan de voor-
waarden voor subsidieverstrekking kunnen voldoen.
Alle B-leden kregen maandag 21 januari een brief met
bijlage, waarin de besluiten nader worden uitgelegd.

Op de valreep…
Of het nooit meer zou gebeuren: sneeuw!
Op dinsdag 22 januari viel er een flink pak en het was de
familie Withoos uit de Klimopstraat die een traditie in
stand hield: een sneeuwpop op de Papaverhof. Het was
dit keer een hele creatieve en flinke, met een expressieve
gelaatsuitdrukking….

Opgeruimd staat netjes
We hebben bij de gemeente diverse meldingen van wees-
fietsen gedaan. Plotseling waren ze weg: alle wrakken die
zich in het pad tussen de woonblokken 1 en 2 bevonden.
Het toegangspad naar de achtertuinen ziet er, mede dank-
zij de gemeentelijke ophaalregeling, weer opgeruimd uit.
Inmiddels werden ook de vele wrakken, die naast de deur
van het verenigingskantoor werden neer geplempt, van
een geel label voorzien. De voorbode van een verwijde-
ring, die inmiddels plaatsvond. Hopelijk inspireert dit opge-
ruimde zicht op onze fraaie poortdeuren de eigenaren van
afgedankte tweewielers hun bezit voortaan zelf bij de ge-
meente voor sloop aan te bieden en niet anderen met hun
fietswrak ‘op te zadelen’.
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Ernst Wayenberg gestopt als commissaris
Hoewel hij vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering
voor een nieuwe periode van drie jaar werd herbenoemd, heeft
Ernst Wayenberg in december laten weten te stoppen met zijn
commissariaat. Ernst was sinds 2000 als vertegenwoordiger van
de bewoners commissaris van Daal en Berg, een periode die
eindigde op 31 december 2018. In overleg met de RvC zal een
passend afscheid worden georganiseerd. 
Het bestuur gaat op zoek naar een vervanger, die zo spoedig
mogelijk aan de Raad van Commissarissen zal worden voorge-
steld. Benoeming geschiedt via de Algemene Ledenvergadering.

De renovatie van Papaverhof 13
Medio november werd gestart met de ingrijpende
opknapbeurt van de woning Papaverhof 13. De ge-
plaatste container werd door aannemer Dickhoff en
zijn mensen in rap tempo gevuld met tegels uit de
zestiger jaren, oude plafonds en vloerdelen.
Daarna werd begonnen met de werkzaamheden die
er toe moeten leiden dat de woning in februari in vol-
ledig opgeknapte staat kan worden verhuurd.
Doordat de woning grotendeels werd gestript kwam
er ook informatie over de huidige staat van onder-
houd van delen van de woning beschikbaar. Het eer-
dere besluit om een inspectie naar de vloerdelen van
alle laagbouwwoningen in te stellen werd duidelijk
bewezen: ook in deze woning bleek renovatie van
de parterrevloeren noodzakelijk. Van de gelegenheid
werd gebruikt gemaakt om de vloeren te voorzien
van een duurzame isolatie op basis van vlas.
Ook de dragende kolommen van de serre vertoon-
den mankementen die de aandacht verdienen.
Tevens kwam een ongewenste open verbinding
tussen de bovenkant van de bloembak en de onder-
          liggende binnenmuur
          aan het licht. Reden
          voor een experiment om
          de bloem bak van een speciaal geconstrueerde binnenkant te voorzien. Mogelijk kan deze
          constructie ook bij andere laagbouwwoningen worden toegepast.
          Achter de panelen in de woonkamer werden delen van het oorspronkelijke raammechaniek
          aangetroffen. Het nog aanwezige contragewicht werd verwijderd en opgeslagen in het
          verenigingskantoor.
          Inmiddels werd de selectie van gegadigden voor deze woning afgerond. Kevin Kulk en
          Marije Spaans, bewoners van Klimopstraat 66, zijn de nieuwe huurders van Papaverhof 13.

Keuken zonder vloer

Gat in de bloembak
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Recensie jubileumboek door Vrienden van Den Haag
In het blad ‘Vrienden van Den Haag’ stond bijgaande re-
censie van ons jubileumboek. Dat verscheen dan wel in
2017, maar de beschrijving van ons complex en zijn bij-
zonderheden is dermate treffend dat we de bespreking
door René Vlaanderen tòch in deze nieuwsbrief afdrukken:

Boekrecensie: Papaverhof 100 jaar modern
Het woningcomplex is al bijna 100 jaar oud, maar de mo-
derne vormgeving en de perfecte staat van onderhoud
zorgen ervoor dat deze hoogbejaarde er nog kwiek uitziet.
De Papaverhof is een UNESCO- en rijksmonument, waar-
aan nu een boek is gewijd.
De bussen met Japanse architecten en Amerikaanse
stedenbouwkundigen kunnen het maar moeilijk vinden.
Verscholen achter de diagonale Azaleastraat-Goudsbloem-
laan en een duister poortje aan het Goudenregenplein is
de verrassing des te groter. Plotseling staan ze oog in oog
met witgepleisterde huizen rondom een prachtige groene
hof. Het ontwerp stamt uit 1919, pal na de Eerste Wereld-
oorlog. De woningnood was groot, het materiaal schaars,
de grond duur en vaklieden waren moeilijk te krijgen. Het
was dus zaak zo economisch mogelijk te bouwen. De wo-
ningen moesten betaalbaar zijn voor de beoogde doel-
groep, namelijk de ‘middenstand’ waaronder niet alleen
winkeliers maar ook onderwijzers, ambtenaren en zelfs
academici werden verstaan.

Slimme oplossingen
Het bijna onverenigbare wensenpakket – goed, groen en
goedkoop – werd voorgelegd aan de architect Jan Wils
(1891-1972), op voorspraak van zijn ex-werkgever Berlage
die samen met o.a. het gemeenteraadslid Drees het be-
stuur van de opdrachtgevende woningbouwvereniging
Daal en Berg vormde. Wils plaatste blokjes van twee wo-
ningen verspringend rug aan rug, zodat geen ruimte ver-
loren ging aan achtertuinen. Per woning was daardoor
een bijna vierkante kavel van slechts 110 m2 nodig, incl.
de tuin en de vrije zij-ingang. Bovendien kon tussen de
blokjes door daglicht binnenkomen in de keuken en een
slaapkamer van de achtergelegen woningen.

Wooncomfort
Niet alleen de stedenbouwkundige opzet van het totale
complex maar ook de individuele huizen zijn goed door-
dacht. De ingang aan de zijkant maakt het mogelijk de
ruime kamers, met woon/eetkamer in één, keuken en
badkamer op een praktische manier rond een portaal te
groeperen, zonder inefficiënte lange gangen. Wils introdu-
ceerde ook allerlei nieuwigheden om het wooncomfort te
vergroten. De grote ramen in de erker konden in de
spouwmuur wegzakken (vroeger kon dat ook in de tram).
Boven de erker zitten klapraampjes voor extra licht en
 ventilatie. Het doorgeefluik tussen de keuken en de
woonkamer bespaart geloop.
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Baksteen of beton
Het was aanvankelijk de bedoeling te bouwen in sintel-
beton, met slakken uit de vuilverbranding in plaats van
grind. Het zojuist uitgevonden materiaal was goedkoper,
de bouwtijd korter en de behoefte aan geschoolde vak-
lieden kleiner. Strakke betonmuren pasten bovendien
beter in de monumentaal-plastische architectuur die de
modernisten voor ogen hadden. Maar dat viel tegen. Toen
de muren van de parterre van de eerste 32 huizen waren
gestort, moesten die worden gerepareerd en deels ver-
vangen door gewoon beton. De tweede bouwlaag en alle
volgende 36 woningen zijn daarna alsnog in baksteen
uitgevoerd. Om visueel toch één geheel te realiseren, zijn
alle betonnen en bakstenen huizen gepleisterd. Wat nu
een welbewuste keus voor een architectonisch beeld lijkt,
is dus mede het resultaat van kostbare vergissingen.

Het boek werd inmiddels ook opgenomen op de boeken-
site van Iconic Houses:
https://www.iconichouses.org/books. Via deze website kun
je direct boeken van alle iconische woningen bestellen en
via het gekozen boek kun je doorklikken naar de plek op
de kaart waar de woning zich bevindt.

Wie niet weg is, is gezien
In de Oud Hagenaar van 30 oktober 2018 besteedde
Julius Pasgeld uitgebreid aandacht aan zijn jeugd-
herinneringen in de Bloemenbuurt. Daarbij horen ook zijn
herinneringen aan de Papaverhof, in dit geval de be-
schrijving van het spelletje ‘Wie niet weg is, is gezien’.
Een zeldzame variant van het aloude ‘verstoppertje’.
Opmerkelijk is dat dit spelletje heden ten dage nog steeds
gespeeld zou kunnen worden.



Twee markante bewoners overleden
Ab Moolenaar
Kort nadat hij in familiekring zijn 90e verjaardag vierde,
overleed op 15 november Ab Moolenaar. Ab was sinds
vele jaren een bekend en kleurrijk bewoner van ons com-
plex en hij was als buurtbewoner actief in Wijkberaad
De Hyacint. Zijn levensmotto was: in eenvoud herkent
men het ware. De crematieplechtigheid vond plaats op
21 november, in crematorium Haagse Duinen.

Henk Wijers
Op dinsdag 22 januari overleed Henk Wijers. Hij woonde
vele decennia in ons complex, was vele jaren commissaris
bij Daal en Berg en altijd aanwezig op de Algemene
Ledenvergaderingen en bewonersbijeenkomsten.
Henk was immer een graag geziene bewoner. Steeds
opgewekt en een vriendelijk
woord voor iedereen. Henk
werd op 24 augustus 1924
geboren te Malang en was
weduwnaar van Annie de
Waal en partner van Coy van
Steenbergen.
“…had ik de liefde niet, ik zou
niets zijn.” vermeldde de
rouwkaart. Henk werd 94 jaar.
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De wachtlijsten: hoe zat het ook alweer?
Het blijkt nog steeds dat leden niet op de hoogte zijn van
de systematiek van onze wachtlijsten. Daarom nemen we
de regeling nogmaals in een nieuwsbrief op. In artikel 6
van het Huishoudelijk Reglement (dat u vindt op onze
website www.daalenberg.nl) kunt u verder alles lezen over
deze materie. Aansluitend nemen we een overweging van
Aad Schuurmans betreffende de wachtlijst op.

Daal en Berg kent vier wachtlijsten: de A, B, C en D-lijst.
    De ‘A’-lijst. Op de A-lijst komen de verzoeken van leden
    die al in een woning van de vereniging wonen, maar in
    een andere woning van de vereniging willen wonen en
    hun huidige woning daarvoor aan de vereniging terug-
    geven.
    De B-lijst is bestemd voor inwonende kinderen van be-
    woners van een woning van de vereniging, die zelfstan-
    dig willen gaan wonen in een woning van de vereniging.
    De verzoeken voor de B-lijst zijn eenmalig en de mini-
    mum leeftijd is 18 jaar. 
    Op de C-lijst komen verzoeken van uitwonende kinderen
    van leden met wie de ouders/bewoners nog een zorg-
    relatie hebben, die zelfstandig willen gaan wonen in een
    woning van de vereniging. De verzoeken voor de C-lijst
    zijn eenmalig en geldt voor kinderen van leden met een
    leeftijd van 18 tot 27 jaar. 
    Op de D-lijst komen verzoeken van derden voor een
    woning van de vereniging. 

Verder zijn nog van belang:
    De ingeschrevenen op de B-, C- en D-lijst komen in
    aanmerking voor de even woningen aan de Klimop-
    straat, gelegen op de eerste en tweede etage. Uitzon-
    dering hierop vormen de nummers 4, 6, 124 en 126.
    De ingeschrevenen op de A-lijst komen in aanmerking
    voor alle woningen van de vereniging.
    Bewoners van eengezinswoningen uit categorie IV t/m
    VIII (volgens artikel 7.3 HR) die in aanmerking willen
    komen voor een woning uit categorie II (appartement
    op de begane grond in de Klimopstraat) hebben voor-
    rang op de ingeschrevenen van de A-B- en C-lijst.

Reageer alstublieft!
Een oproep als deze zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Helaas zijn er nog steeds mensen die niet reageren wan-
neer ze als gegadigde voor een woning worden aange-
schreven. Hoe simpel is het niet even een mailbericht te
sturen met de mededeling dat u wel of niet voor een aan-
geboden woning in aanmerking wilt komen. Niets van je
laten horen is gewoon onfatsoenlijk, het voorkomt vertra-
ging in de selectieprocedure en leidt ook tot de nodige
frustratie bij degenen die zich vrijwillig met de selectie en
toewijzing bezig houden.

Daal & Berg: woon- en zorgcomplex
Het zal aan de leeftijd liggen, maar opeens realiseerde ik
mij een bijzondere waarde van ons complex, waarvan ik
mij tot nu toe onvoldoende bewust was geweest.
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Dan bedoel ik niet het wonen in een prachtig rijksmonu-
ment dat gerund wordt door een actief bestuur dat volledig
uit bewoners bestaat; dat is op zich al heel bijzonder. Een
bestuur dat ervoor zorgt dat ook de volgende honderd jaar
en nog lang daarna ons monument bewaard zal blijven.
Regelmatig verschijnt er een mooi verzorgde nieuwsbrief,
waarin de bewoners geïnformeerd worden over alles en
nog wat, dat zich in en rond de vereniging afspeelt. Ook
door middel van regelmatige bijeenkomsten, niet alleen
de nieuwjaarsborrel, maar ook in de ledenvergaderingen
en bijeenkomsten over bijvoorbeeld de begroting worden
bewoners zo veel mogelijk bij het wel en wee van onze
coöperatie betrokken. Via de werkgroep duurzaamheid
kunnen bewoners het bestuur adviseren over maatregelen
die onze woningen qua energievoorziening en -besparing
toekomstbestendig kunnen maken, maar dat is niet alles.
Door de regels die er binnen de vereniging bestaan voor
woningtoewijzing, waarin de kinderen van leden een bij-
zondere positie innemen, is een situatie ontstaan waarin
bijna 40 procent van de woningen bewoond wordt door
mensen die familie van elkaar zijn. Daarmee realiseerde
ik mij dat Daal & Berg naast een monumentaal complex in
feite ook potentieel een zorgcomplex is.
Waar het overheidsbeleid erop aanstuurt dat ouderen
zolang mogelijk thuis blijven wonen, bieden de woningtoe-
wijzingsregels van onze coöperatie de mogelijkheid dat
kinderen dicht bij hun ouders wonen en daarmee even-
tuele zorg voor hen eenvoudiger maakt, maar ook anders-
om. Hoeveel opa's en oma's wordt het niet makkelijker
gemaakt om op kleinkinderen te passen omdat ze zo dicht
bij wonen. Het is waarschijnlijk niet zo dat de toewijzings-

regels ooit met deze bedoeling zijn vastgesteld, maar het
is wel een mooie bijkomstigheid van dit beleid.
Kortom: de stelling "Daal & Berg is een woon- en zorgcom-
plex" is goed verdedigbaar.
Aad Schuurmans

Geboren: Guus
Op 3 januari werden Sven en Rimmie Meijs verblijd met
de komst van hun zoontje Guus. We heten de nieuwe
bewoner van de Papaverhof 27, die om 13.34 uur ter
wereld kwam, van harte welkom. We wensen hem en zijn
trotse ouders een fantastische toekomst met elkaar.
En, over achttien jaar kan Guus zich inschrijven op de
B-wachtlijst.


