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Lopend met dehond uit Cuijk
NICO HEEMELAAR
DEN HAAG | Helma Verhoeven
(48) is vanuit haar woonplaats
Cuijk naar Den Haag komen
lopen. Het doel van haar voettocht is aandacht te vragen voor
mensen met een hulphond, van
wie zij er zelf een is. Vanavond
zendt de KRO een verslag van
haar missie uit in het programma De Wandeling.
De afstand tussen Cuijk in
Noord Brabant en Den Haag is
152 kilometer. Dat zij uiteindelijk 265 kilometer heeft moeten
aﬂeggen, komt deels door de
problematiek die zij probeert
aan te snijden. ,,Ik had mijn
tocht vooraf thuis uitgestippeld,
maar de eerste dag moest ik al
een omweg maken omdat het
beoogde hotel in Oss geen gasten met een hond accepteert,’’
zegt Helma Verhoeven. ,,De aanwezigheid van een hulphond is
voor mij essentieel omdat ik aan
een zeldzame weefselziekte lijd.
Dankzij mijn hond Banios kan
ik een redelijk onafhankelijk
leven leiden.’’
In veel restaurants, hotels en
winkels zijn honden verboden.
Helma Verhoeven: ,,Voor mensen in een rolstoel of blinden
met een blindegeleidehond
wordt soms een uitzondering gemaakt, omdat je bij hen kunt
zien dat ze afhankelijk zijn van
hun maatje. Hoewel ik al lang
gehandicapt ben, kun je het bij
mij niet aan de buitenkant aﬂezen. Ze denken: ‘Die vrouw wan-

‘Vonnis klopt van geen kant’
DEN HAAG | Tante Cor, de ‘ma Baker’ van de Quote 500bende uit Den Haag, gaat in beroep tegen haar straf.
De moeder van drie van de hoofdverdachten werd vorige week veroordeeld voor haar aandeel bij de inbraken bij de allerrijksten van het land.
JORINA HASPELS
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delt het hele land door, dus ze
heeft die hond ook niet nodig’.’’
Helma Verhoeven lijdt onder
meer aan zware epileptische
aanvallen. Haar vijfenhalfjarige
steun en toeverlaat Banios is
hierop getraind en voelt een
aanval eerder aankomen dan
Helma zelf. ,,Alleen al om die
reden kan ik geen moment zonder mijn hond,’’ zegt zij.
Helma weet dat ze door haar
ziekte niet oud zal worden, maar
heeft voor zichzelf enkele doelen
gesteld die zij voor het einde van
haar leven wil realiseren. Een
daarvan was deze wandeltocht.
Op 1 januari is zij begonnen met
de voorbereidingen, op 31 augustus zette zij de eerste schreden van haar ‘helmustocht’. Inclusief drie tussentijdse rustda-

Musea in regio gaan
meer samenwerken
DEN HAAG | De stadsmusea van

Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam gaan intensief samenwerken.
Op het nationale congres van de
Nederlandse Museumvereniging,
gisteren in Den Bosch hebben de
directeuren van het Haags Historisch Museum, Stadsmuseum Zoetermeer en Museum Rotterdam
een convenant tot samenwerking
ondertekend.
De drie musea behouden hun
zelfstandigheid en eigen budget,
maar gaan elkaar ‘inhoudelijk en
programmatisch versterken via
concrete projecten en activiteiten’,
zo vermeldt het convenant. De samenwerking sluit zowel aan bij de
vorming van de ‘Regiometropool
Den Haag-Rotterdam’, als bij ontwikkelingen in de museumwereld.
De musea gaan bijvoorbeeld gezamenlijk
tentoonstellingen
maken. Ook wordt gezamenlijk
onderzocht hoe er het beste een
collectie op het gebied de ‘mo-
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derne stadscultuur’ kan worden
aangelegd.
De samenwerking moet vanaf
volgend jaar al resultaten gaan opleveren. Zo staat voor 2016 een
omvangrijke tentoonstelling over
de moderne stadscultuur gepland
in alle drie de steden, waaraan de
drie musea elk een bijdrage gaan
leveren. De drie musea sluiten niet
uit dat later ook andere musea uit
de regio zich bij de samenwerking
aansluiten.

Simon Carmiggelt herdacht
Simon Carmiggelt
leek wel erg Amsterdams, maar eigenlijk was hij een Hagenaar.
Daarom wordt er morgen en
maandag in Den Haag aandacht
besteed aan zijn honderdste geboortedag (7 oktober). De Haagse
Kunstkring wijdt morgen zijn Letterenborrel aan de schepper van
de Kronkel. Acteur Rein Edzard
leest enige Kronkels en Ruud Hisgen doet verslag van zijn expeditie
naar de Loosduinsekade 206, het
DEN HAAG |

Tante Cor
in beroep

geboortehuis van de schrijver, en
naar enkele publieke plekken waar
hij als journalist heeft verkeerd.
Ook wordt documentaire over de
jeugd van de in 1987 overleden
Carmiggelt vertoond.
Maandag, de eigenlijke dag,
wordt van 11.00 tot 14.00 uur in
wijkcentrum De Nieuwe Kronkel
aan het Westeinde een Carmiggeltvoorlezing gehouden. Carmiggelt
schreef in zijn Haagse periode voor
het Vaderland en Vooruit.

gen kwam zij op 11 september
aan in Den Haag. In de Tweede
Kamer bood zij een petitie aan
met 8014 handtekeningen waarmee zij pleit voor meer toegangsmogelijkheden voor mensen met een hulphond.
Helma Verhoeven: ,,Nederland
is een land van regeltjes, maar
juist op dit gebied lopen we ver
achter op de ons omringende
landen. Eigenaars van restaurants, winkels of hotels hebben
hier veel vrijheid om mensen te
weigeren. In Cuijk hebben nu
alle 138 winkels en horecabedrijven een sticker gekregen dat
hulphonden er welkom zijn.’’
Vanavond om 18.30 uur op
Ned. 2. Herhaling zondag 8.00
uur en dinsdag 16.10 uur.

,,Juridisch klopt er geen bal van het
vonnis,’’ zegt Rob Verploegh, de advocaat van Corrie van D. (61). Tenzij
er zich nog iets onverwacht voordoet, tekent hij komende week het
beroep ofﬁcieel aan. ,,Hoe kun je
een moeder veroordelen voor iets
wat haar zoons doen?’’
De rechtbank in Den Haag oordeelde vorige week vrijdag dat tante
Corrie helemaal niet zo onwetend
geweest kan zijn als ze zelf zegt en
dus wel degelijk medeverantwoordelijk is voor de inbraken die drie
van haar zoons pleegden bij Nederlanders, die op de Quote 500-lijst
staan. Haar huisje in Spoorwijk
werd in de visie van de rechtbank
gebruikt als ‘clubhuis’. Hier beraamden haar zoons en hun vrienden de
inbraken.
Toen de politie in oktober vorig
jaar de woning binnenviel lag in de
slaapkamer van tante Cor, zoals ze
door velen in de buurt wordt ge-

noemd, een Rolex en kwam onder
het tapijt contant geld te voorschijn.
Zelf zegt ze dat ze door haar verzamelwoede, met een tjokvol huis
als gevolg, niets heeft gemerkt. ,,Het
vonnis zegt eigenlijk dat ze de daden
van haar zonen had moeten controleren. Onzin,’’ zegt Verploegh.
Naast tante Cor, gaat ook haar
zoon Terence L. in beroep tegen zijn
straf van zes jaar, net als de Haagse
gemeenteambtenaar Rebekka L. (3
maanden). Zij zocht op verzoek van
de bende in de gemeentelijke basisadministratie adressen op van vermogende Nederlanders. Ze zegt
geen idee te hebben gehad voor wie
en adressen bestemd waren. ,,Haar
veroordelen tot medeplichtigheid is
schieten met een buks op een mug’’,
aldus haar advocaat Bob Kaarls.
Het is nog niet duidelijk of de
twee andere broers Stef en Rocky en
de vierde hoofdverdachte Jan H. in
beroep gaan.

