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Halsema en Wienen naar New York
Arthur de Mijttenaere

Burgemeester Femke Halsema.

Haarlem Q Een Amsterdamse en
een Haarlemse delegatie met de burgemeesters Femke Halsema en Jos
Wienen gaan van zondag 7 tot en
met woensdag 10 april naar New
York. Haarlem trekt hier 25.000 euro voor uit.
Vanuit de gemeente Haarlem gaat
naast Wienen een ambtenaar en mogelijk een wethouder mee. Dat

Haarlem aansluit bij de gemeente
Amsterdam voor deze reis vloeit
voort uit een samenwerkingsovereenkomst die Haarlem met de ’borough’ Manhattan heeft. De wereldberoemde wijk Harlem ligt in deze
borough en is vernoemd naar Haarlem. Tussen Haarlem en New York
zijn eerder over en weer werkbezoeken geweest, de laatste in februari
vorig jaar. Haarlem wil meer samenwerking met Harlem op het gebied

van economie, educatie, innovatie
en cultuur. ,,Het is een mooie gelegenheid om ons als stad te presenteren en een mooie kans voor de culturele instellingen en Haarlemse bedrijven die meegaan om contacten
te leggen’’, aldus een woordvoerder.
In totaal zijn er vijftien aanmeldingen van bedrijven die zich bij de delegatie willen aansluiten. Met het
budget wordt de deelnemers een
driedaags programma aangeboden.
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Gemeente Haarlem werkt samen met platform dat thuiskoks koppelt aan ’kwetsbare doelgroep’

Contact leggen met verse maaltijd
Marlies Vording

Haarlem Q Thuiskoks koppelen aan
stadsbewoners die zelf niet in staat
zijn een maaltijd te bereiden of er
simpelweg de tijd niet voor hebben.
Dat is het doel van Thuisafgehaald,
een online platform waarmee de gemeente Haarlem sinds kort samenwerkt.
,,We krijgen van de gemeente financiële ondersteuning om meer
naamsbekendheid te krijgen in de
stad’’, licht Jasmijn Vreeburg van
Thuisafgehaald toe.

In Haarlem zijn zo’n 245 amateurkoks actief, die maaltijden bereiden
voor ruim 1200 stadsbewoners die
daar zelf geen zin in hebben of er
niet toe in staat zijn. Dankzij de
dienst ontstaan nieuwe contacten
tussen buurtbewoners. Als voorbeeld noemt Vreeburg het succesverhaal van de gehandicapte Sulya,
die dankzij Thuisafgehaald drie
buurtbewoners heeft gevonden die
af en toe bij haar komen koken.
Reden voor de gemeente om het
platform te stimuleren. ,,We gaan
ons in Haarlem vooral richten op de

kwetsbare doelgroep’’, legt Vreeburg uit.

Etentjes
De eerste stap is het zoeken van de
samenwerking met zorginstellingen. Ook is Thuisafgehaald van plan
evenementen te organiseren om
koks en afnemers met elkaar in contact te brengen. ,,Bijvoorbeeld etentjes voor ouderen, waar de thuiskoks komen koken.’’
De formule van de organisatie, die
in heel Nederland actief is, is simpel:
kookfanaten melden zich aan op de

website van Thuisafgehaald. Zij
kunnen daar dagelijks aangeven
wat er op het menu staat.
Mensen die om wat voor reden dan
ook niet zelf in de keuken kunnen of
willen staan, kunnen op de website
zien welke koks in hun buurt actief
zijn en welke maaltijd zij aanbieden. Vervolgens kunnen zij daar
hun bestelling plaatsen. Voor de
maaltijd betalen ze een paar euro,
afhankelijk van de kosten van de
boodschappen.
Bij de keukenprinsen of -prinsessen
thuis kunnen buurtbewoners de

maaltijd ophalen. Ook zijn er koks
die het gerecht zelf aan de deur afleveren. Sommigen schuiven zelfs
graag bij de ’klant’ aan. Meedoen
kan op eenmalige basis, maar buurtbewoners kunnen ook worden verbonden aan een ’vaste kok’.
Via www.thuisafgehaald.nl kunnen
Haarlemmers die graag in de keuken staan zich aanmelden om thuiskok te worden. Stadsbewoners die
gebruik willen maken van de dienst
of iemand kennen die interesse
heeft, kunnen op de website zien
welke koks in hun buurt actief zijn.

Pauline de Jong: ouders eindelijk herenigd
Arnold Aarts

a.aarts@hollandmediacombinatie.nl

Velserbroek Q Ze was zes jaar toen
haar vader in januari 1972 plotseling
overleed. Pauline de Jong heeft voor
haar gevoel nooit afscheid van hem
kunnen nemen, omdat ze te jong
werd bevonden om bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn. De
53-jarige Velserbroekse heeft het altijd als een groot gemis ervaren.
„Kinderen werden overal buiten gehouden. Zo ging dat in die tijd.”
Toen haar moeder (79) afgelopen
jaar overleed, kwam het verdriet van
destijds weer terug. De keren dat
haar vader, die stierf aan de naweeën
van een hartklepoperatie, ’s nachts
in haar dromen opdook werden
steeds talrijker. De gevoelens voedden de behoefte om haar ouders te
’herenigen’. Niet door haar moeder
bij te zetten in het graf van haar vader, maar door beiden te laten cremeren.
Want ze wil haar zoon Jeffrey en de
kleinkinderen niet belasten met de
kosten en het onderhoud van een
graf. Door voor crematie en verstrooiing te kiezen, wordt het boek
voor Pauline en haar zeven jaar oudere zus Helma afgesloten op de
manier waarop het ze voor ogen
staat.

Trappelen
Maar zo simpel als het in theorie
klinkt, was het in de praktijk niet.
Bij de IJmuidense begraafplaats
Duinhof stonden ze volgens De
Jong niet te trappelen om het stoffelijk overschot van haar vader op te
graven. Ze werd doorverwezen naar
de gemeente Velsen, die eigenaar is
van de begraafplaats aan de Slingerduinlaan. Daar volgde een langlopende procedure voordat toestemming werd gegeven.
Tot ergernis van De Jong. „Het hoeft
allemaal niet zo moeilijk te zijn,
maar we kwamen in een bureaucratische molen terecht. Misschien niet
eens uit onwil, maar meer vanuit het

Pauline de Jong met een foto en de asbus van haar vader.

onbekende. Gemeenten weten niet
hoe ze met dit soort verzoeken moeten omgaan. Dat zou ik graag willen
veranderen. Gemeenten overtuigen
soepeler dit soort vragen te behandelen.”
Uiteindelijk vond de plechtigheid
van haar vader 18 augustus plaats bij
het Beverwijkse Crematie Centrum
Westerhout, dat zich aanvankelijk
specialiseerde in paarden en huisdieren.

Het bedrijf richt zich sinds 2016 ook
op uitvaarten van mensen. Het zijn
altijd crematies in klein gezelschap.
„Alleen mijn zus en ik waren er. Ieder moet het doen op zijn eigen manier, maar dit vonden wij heel mooi.
Voor mijn gevoel heb ik eindelijk afscheid kunnen nemen van m’n vader. Ik heb in mijn jeugd emotioneel
zoveel last van zijn dood gehad. Nu
is het goed.”
De Jong heeft ook een datum ge-
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prikt voor het uitstrooien van haar
ouders: 17 maart. Een deel van de as
wordt uitgestrooid in IJmuiden,
waar haar vader vandaan kwam, en
een deel in Urk, de geboorteplaats
van haar moeder. Op de arm van De
Jong zijn haar ouders al herenigd, in
de vorm van een tatoeage van twee
in elkaar gestrengelde trouwringen.
Met de H van vader Hendrik en de A
van An.
Ze krijgt veel positieve reacties als ze

vertelt over het opgraven van haar
vader en de daaropvolgende crematie. „Mensen zijn vaak vooral verbaasd, omdat ze helemaal niet weten dat deze mogelijkheid bestaat.
Ik zie het als mijn taak nabestaanden te attenderen op deze optie. Ik
kan er alles over vertellen en ik ben
van plan ook lezingen te gaan geven
over dit onderwerp. De onwetendheid moet er wat mij betreft zo snel
mogelijk van af.”

