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VAN DE REDACTIE:  

 

“Wij waren er niet, maar wij waren er toch wel!” 

 
Beste allen, 
 
Helaas hebben we door het Corona virus de jaarlijkse herdenkingsreis op het 
laatste moment af moeten zeggen. Gelukkig waren Kolonel Michel Hubregtse, 
Defensie Attache te Parijs, zijn echtgenote Heleen Hubregtse, plv. Permanent 
Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa, Loek ten Hagen en Gerard de 
Boer, beiden uit Straatsburg namens ons aanwezig. Een verslag staat in deze 
Nieuwsbrief. 
 
 
Oproep: 
 
Stuur een foto van een oud-Natzweiler die in PD Amersfoort gevangen 
heeft gezeten op voor de foto wand van oud-gevangenen in het nieuwe 
museum. 
 
info@kampamersfoort.nl 
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MEDEDELINGEN: 
 

a. Bedankjes 
 

b. Familieberichten 
Op 26 juli jl. bereikte ons het bericht dat één van onze laatste twee oud-
Natzweilers, Skippy de Vaal is overleden. Een mooi afscheid heeft 
plaatsgevonden op 31 juli in Hoofddorp. Wij wensen familie, vrienden, 
kennissen en iedereen die Skippy gekend heeft, veel sterkte met het 
verwerken van dit grote verlies. Verderop in deze nieuwsbrief een stuk van de 
Gemeente Haarlemmermeer en een IM over Skippy. 
 
Van Maaike Mastop ontvingen wij het verdrietige bericht dat haar oma, Aly 
Schipper, weduwe van Piet Schipper, op 28 juni jl. is overleden. Wij wensen 
de familie, vrienden en kennissen veel kracht met het verwerken van dit 
verlies. 
 
Op 29 juli jl. is Monique Dietz de Loos-Schrijver op veel te jonge leeftijd 
overleden. Op vrijdag 3 augustus namen wij afscheid en begeleidden haar 
naar haar laatste rustplaats op Rhijn hof te Leiden. Wij wensen Pieter, hun 4 
kinderen Dirk, Ottoline, Alexandra, Coen, de schoon- en kleinkinderen sterkte 
en kracht met dit grote verlies. Dat de dierbare herinneringen aan haar hen tot 
steun mogen zijn. 
 
Ernst Sillem is verhuisd naar:  
La Résidence l’Atrium 
41 Imp. Du Torrent 
F-84210 Saint Didier 
Naar omstandigheden maakt hij het redelijk.  
 
Bep Koet is verhuisd naar: 
De Torenhof 
Torenlaan 22, 1261 CZ Blaricum.  
Stuur hen een kaartje. 
 
Overige 
Herdenking op zaterdag 14 november! Wij hopen, diegenen die zich opgaven 
bij Roelof, ‘corona proof’ op 14 november te mogen ontvangen. Zij krijgen 
nader bericht. Uiteraard houden wij de richtlijnen, die op die datum gelden, 
strikt aan.  
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS 
 
 
14-07-1923   Ernst   Sillem 
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IN MEMORIAM SKIPPY DE VAAL 
 
 
Op 26 juli jl. overleed Johannes de Vaal, beter bekend als Skippy. 
Hij vierde op 18 mei nog zijn 98ste verjaardag, bedolven onder meer dan 600 
gelukwensen uit heel Nederland en ver daarbuiten. 
 
Bij die gelegenheid zei hij met krachtige stem in september weer mee te gaan 
naar Natzweiler. Niemand zou het verbazen als dit ook zou gebeuren. Maar 
helaas, de laatste weken ging zijn gezondheid razendsnel achteruit.  
 
Skippy is al heel vroeg in de oorlog actief tegen de Duitse overheersing. Hij 
vervoert in zijn bakfiets wapens verstopt onder de stoffen van zijn baas.  
 
De venters van ‘Volk en Vaderland’ neemt hij samen met zijn vrienden 
regelmatig te grazen. Daarna verdwijnen zij de Jordaan weer in waar zij als 
geen ander de weg kennen. 
 
Maar ook voor Skippy komt er een noodlottige dag waarop hij verraden wordt. 
De mannen die hem ophalen zeggen tegen zijn moeder dat hij in de avonds 
weer thuis zal zijn. Dat gebeurde vele jaren later. 
 
Skippy werd opgesloten, verhoord, naar verschillende kampen waaronder PD 
Amersfoort, Natzweiler, Erzingen, Kochem, Dachau/Allach getransporteerd. 
 
Eind mei 1945 komt hij dan eindelijk aan op het Centraal Station Amsterdam. 
Na een bord havermoutpap gaat hij eerst naar zijn zuster, nog steeds gekleed 
in zijn gevangenis kloffie – zoals hij altijd zei. Daarna zocht hij zijn ouders op. 
Inmiddels wist hij dat zijn vader de oorlog niet overleefd had.  
 
Skippy begreep dat er brood op de plank moest komen in een gezin met 8 
kinderen. Hij ging werken in de Wieringermeer Polder en op vele andere 
plekken. Later kreeg hij een baan bij Drukkerij van Leer. Hier leerde hij Ida van 
der Rijd, zijn toekomstige vrouw kennen. 
In de keuken van het Luthers Diaconessen ziekenhuis gelegen aan het 
Vondelpark vond hij ook werk. 
 
In 1958 werd Astrid geboren en in 1967 volgde Maurice. Het gezin verhuisde 
naar Hoofddorp. In 1972 werd Skippy volledig afgekeurd. Stil zitten echter was 
er niet bij. Hij heeft van alles aangegrepen om de maatschappij van dienst te 
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zijn. 
 
Na de opname van Ida in een verzorgingshuis werd hij een graag geziene 
vrijwilliger. Ook na haar dood bleef hij daar trouw helpen. 
 
Skippy laat een mooi gezin achter, 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind. Zij, maar ook wij, zullen hem zeer missen.  
 
Gelukkig hebben wij al die prachtige herinneringen aan een lieve en o zo 
bescheiden man. 
 
 

“Wees een beetje lief voor elkaar" 
 
 
 
Drager van: 
 
- Verzetsherdenkingskruis,  
- Natzweilerkruis  
- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
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HERDENKING 2020 
 

Alles was klaar om maandagochtend 7 september te vertrekken naar 
Natzweiler om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. 
Zondagavond een telefoontje uit Parijs van onze nieuwe Defensie Attache, 
Kolonel Michel Hubregtse. De Bas Rhin is ROOD geworden. Van Straatsburg 
wist ik het wel, maar niet van de hele provincie. 

Dit houdt in, bij terugkomst 10 dagen quarantaine voor iedereen. 

Na enige telefoontjes heen en weer met het bestuur, Parijs en het CERD de 
beslissing genomen de reis te annuleren. 

Nog even overwogen zelf te gaan om toch een Nederlandse aanwezigheid te 
hebben bij de re-inauguratie van het Memorial en de ernaast gelegen 
begraafplaats. Ook dat bleek niet verstandig. 

E.e.a. gemeld aan Michel. Hij gaf aan wel te willen gaan samen met zijn 
echtgenote Heleen. Hij was bereid onze vriendenkring te vertegenwoordigen 
bij de kranslegging. Er werd een gezamenlijke krans namens de 
verschillenden vriendenkringen gelegd. In deze voornamelijk witte krans met 
roze gerbera’s staken de linten van de deelnemende landen met als opschrift - 
in ieders eigen taal - “ter nagedachtenis aan alle gedeporteerden”. 

De nieuwe plv. Permanent Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa, Loek 
ten Hagen, en Gerard de Boer waren hier ook bij aanwezig. 

Na afloop van het officiële gedeelte hebben deze 4 Nederlanders een krans 
namens de vriendenkring, en een namens de ambassade, bij de Nederlandse 
steen in de Askuil gel. Alle officiële genodigden van Franse zijde zijn met hen 
meegelopen naar beneden en hebben deze kleine herdenking bijgewoond. Na 
het “Aux Morts”, de minuut stilte klonk het Wilhelmus dat 4-stemmig 
meegezongen werd. Hierna speelde de trompettist de Marseillaise en ook 
meegezongen. 

Zo kwam er een einde aan deze toch onverwachte herdenking bij de 
Nederlandse steen. 

Dit alles opgetekend n.a.v. de berichten uit Frankrijk van onze 
vertegenwoordigers.Dank aan Gerard die de krans van de vriendenkring legde 
en aan Michel en Loek voor hun aanwezigheid namens de Ambassade en PV. 
Dank aan Heleen voor de mooie foto’s. 
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Herdenking en re-inauguratie van het 'Memorial", rechts afbeelding van Skippy 
 
 

 
 

v.l.n.r.: Guillaume d' Andlau, directeur CERD, Jean-Luc Schwab, voorzitter 
Franse vriendenkring, Kolonel Michel Hubregtse, Defensie Attache Parijs, 

Pierre Huss, voorzitter Luxemburgse vriendenkring, Jean-Marie Muller, 
voorzitter CIN 
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Gerard de Boer, oud Juridisch Attache bij de Raad van Europa, bij 
Nederlandse herdenkingsplaquette 

 

 
 

Kolonel Michel Hubregtse en Loek ten Hagen, plv. Permanent 
Vertegenwoordiger bij Raad van Europa, bij Nederlandse 

herdenkingsplaquette 
Foto’s: Heleen Hubregtse 
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DE NS SELECTEERT EN DISCRIMINEERT 
 
Zoals bekend heeft de NS een akkoord bereikt met Salo Muller inzake 
uitkeringen aan familieleden van vermoorde Joodse Nederlanders en Roma en 
Sinti ten tijde van WO II. Aanvankelijk werd als reden voor deze toekenning 
genoemd “zij hebben hun eigen treinkaartje betaald”. 
 
Deze reden wordt niet meer genoemd in de huidige regeling. Dit staat te lezen 
in het rapport van de commissie Cohen. 
 
Een kleine werkgroep binnen het COVVS heeft inmiddels een gesprek met de 
Roger van Boxtel en leden van de directie in Utrecht gehad. Duidelijk werd 
toen dat Van Boxtel absoluut niet van plan was zijn eigen mening te herzien. 
Hij meldde door de aandeelhouder gebonden te zijn. Wij hebben toen 
uiteraard contact gezocht met de aandeelhouder, de Minister van Financiën. 
Deze deelde ons mede geen beperkingen opgelegd te hebben. Alleen de 
Joden, Roma en Sinti zouden volgens Van Boxtel in aanmerking komen, niet 
de verzetsmensen en anderen die per trein vervoerd zijn ten tijde van WO II.  
 
Ook voor deze laatste groepen zijn rekeningen verstuurd aan de NS en ook 
betaald!!! 
 
Aanvankelijk spreekt het rapport van de Commissie Cohen over het vervoer 
naar vernietingskampen (lees Auschwitz, Sobibor) en concentratiekampen. 
Wat opvalt is dat in dit rapport de doelstelling steeds kleiner wordt gemaakt in 
opdracht van de NS. Uiteindelijk blijft er niets over van wat er in het begin 
benoemd wordt. 
 
Inmiddels is er wel een opdracht van de NS gegeven aan het NIOD om hun rol 
tijdens WO II te onderzoeken. De transporten worden ook meegenomen in dit 
onderzoek! Wij zullen dit onderzoek zeker gaan volgen.  
 
Na uitbetaling aan de Nederlandse Joden, Roma en Sinti is er nog een potje 
geld over. De NS heeft in al haar wijsheid bedacht dit te schenken aan de 4 
nationale herinneringscentra, te weten, Oranje Hotel, Kamp Amersfoort, Kamp 
Vught en Kamp Westerbork. Uiteraard misgunnen wij deze nationale 
monumenten deze schenking zeker niet. Dit steunt hen alleen maar in hun 
werk deze geschiedenis levend te houden.  
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De NS moet zeker niet denken dat met deze donatie een erkenning voor de 
verzetsmensen, dwangarbeiders en anderen afgehandeld is. 
 
Deze schenking en de weigerachtige houding van de NS, ook maar enig 
aandacht en respect te tonen naar de groep van nabestaanden van 
verzetsmensen en alle die anderen die vervoerd zijn, is een grof schandaal. 
 
Er moet en zal erkenning komen voor al die moedig Nederlandse mannen en 
vrouwen die met gevaar voor eigen leven zich verzet hebben tegen de 
Duitsers, die o.a. Joden hebben laten onderduiken, vluchtroutes voor Joden en 
anderen gefaciliteerd hebben.  
 
Dan spreken wij nog niet eens over de onderduikgevers. Ook zij gingen, bij 
verraad, dezelfde weg met dezelfde treinen voor dezelfde prijs van het 
treinkaartje berekend en gedeclareerd door de NS hun ondergang tegemoet. 
 
Maar de heer Roger van Boxtel ziet het blijkbaar anders! 
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UIT DE KRANT/VAN DE PERS…… 

UIT: Informeer een uitgave van de Gemeente Haarlemmermeer, 4 september 

2020 

Wees een beetje lief voor elkaar' 

“Skippy werd hij vaak genoemd, zijn bijnaam als zoon van een Amsterdamse 
kippenboer, maar voor mij was hij altijd pa.” Eind juli overleed verzetsman Jan 
de Vaal op 98-jarige leeftijd in Hoofddorp. Eerder dit jaar, op 4 mei, zou hij 
samen met burgemeester Marianne Schuurmans een krans leggen op het 
Raadhuisplein in Hoofddorp. Vanwege corona kon dit niet doorgaan. Zijn zoon 
Maurice de Vaal (53) wil de boodschap die zijn vader uitdroeg blijven delen: 
‘wees een beetje lief voor elkaar’. 

Vijfenzeventig jaar geleden, mei 1945, gaf Duitsland zich over. De Tweede 
Wereldoorlog (WO II) was ten einde. Een paar dagen eerder, op 30 april, werd 
Jan de Vaal bevrijd in kamp Dachau waar hij toen verbleef. In zijn zebra 
pakkie, zoals hij zijn kampkleding noemde, werd hij door een colonne van 
Amerikaanse vrachtwagens naar Amsterdam CS gebracht. Vanaf daar liep hij 
naar de Noordermarkt waar hij was geboren en getogen. 

“Januari 1942 werd hij door SS’ers van huis gehaald nadat hij was verraden. 
Hij was 19 jaar en verzette zich openlijk tegen de NSB. Daarnaast bracht hij 
met de bakfiets van zijn werk niet alleen bestellingen rond, maar ook wapens. 
Hij zou een paar uur later weer thuis zijn, maar dat werden uiteindelijk drie 
jaar!” 

 

Jan 'Skippy' de Vaal en zijn zoon Maurice bij kamp Natzweiler. Foto: aangeleverd. 
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Jordanees straatschoffie wordt ridder 

Wat voor man zijn vader was? “Eentje met een scherpe Jordanese humor, 
ongeremd en eigenwijs. Ook duidelijk en consequent; nee was nee. Wie mijn 
vader ook tegenover zich had, hij bleef zichzelf. En altijd dacht hij aan 
anderen.” In 1971 verhuisde het gezin naar Hoofddorp en bijna 50 jaar later, in 
2017, werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn 
vrijwilligerswerk en zijn verdiensten als verzetsman. “Dat hij als Jordanees 
schoffie ridder werd, vond hij grappig. Toen mijn moeder ziek werd, en ook 
later in het verpleeghuis, heeft hij haar verzorgd. Na haar dood bleef hij de 
bewoners bezoeken. Hij hielp ze met eten, drinken, legde een arm om 
schouders en sprak bemoedigende woorden. Tot hij ver in de 80 was, kwam 
hij daar meerdere keren per week.” 

Fakkelwacht kamp Natzweiler 

De laatste twee jaar van de oorlog heeft zijn vader in de concentratiekampen 
Natzweiler en Dachau doorgebracht waar hij zwaar fysiek werk moest doen. 
“Vanaf dat ik een tiener was, gingen mijn zus en ik mee naar de 
herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden en familie. Dan kwamen de 
verhalen: ‘naast die barak werd een goede vriend uit elkaar getrokken, op dat 
plein stond een galg waar we moesten toekijken hoe mensen werden 
opgehangen en daar moest ik aardappelen hoog de berg op tillen. Thuis 
vertelde hij die verhalen nooit, alleen daar. Indrukwekkend was de fakkelwacht 
waarbij het eeuwig brandende vrijheidsvuur van de eerste generatie wordt 
overgedragen op de tweede, derde en volgende generaties. Vorig jaar was 
mijn vader, samen met nog één man, de laatste oud-Natzweiler. Dit jaar in 
september zijn er geen meer, maar zet ik de traditie voort en gaan mijn twee 
tienerdochters mee.” 
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Jan de Vaal met toenmalig burgemeester Onno Hoes bij de kranslegging op 4 mei. 

Foto: aangeleverd. 

 

Kranslegging 4 mei 

Twee keer legde Jan de Vaal samen met burgemeester Onno Hoes een krans 
op 4 mei ter nagedachtenis aan allen die zijn gevallen. 

“Dat de burgemeester hem hiervoor vroeg, betekende veel voor mijn vader. 
Naast erkenning onderstreept het de waarde die de gemeente hecht aan de 
boodschap: vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Hij had graag ook dit jaar 
met burgemeester Marianne Schuurmans op het Raadhuisplein gestaan, maar 
begreep waarom het niet anders kon. Dat hij persoonlijk door de burgemeester 
hierover werd geïnformeerd, deed hem goed. Zelf heb ik samen met mijn 
vader een paar jaar eerder een krans bij het Nationaal Monument op de Dam 
mogen leggen. Hoewel mijn vader weinig sprak over wat hij had meegemaakt, 
vond hij het belangrijk uit te dragen wat is gebeurd tijdens de WO II en dat dit 
nooit meer mag gebeuren.” 

Zelf wil Maurice het gedachtengoed van zijn vader laten voortleven door op 
middelbare scholen in Haarlemmermeer te vertellen over de kampen 
Natzweiler en Dachau. “Het KSH in Hoofddorp heeft al interesse en ik ben 
bezig contact te leggen met andere middelbare scholen in de gemeente om te 
kijken wat ik zou kunnen doen. Ook ben ik benaderd voor een boek over mijn 
vader. Welke vorm dat krijgt, weten we nog niet. Basis blijft zijn boodschap: 
Wees een beetje lief voor elkaar!” 
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PERSBERICHT, 21 SEPTEMBER 
 
75 persoonlijke VN-verhalen centraal tijdens viering 75 jaar Verenigde 
Naties 
 
Op 24 oktober is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden 
opgericht. De viering van 75 jaar Verenigde Naties gaat vandaag van start 
met de online publicatie van 75 persoonlijke verhalen over de VN. 75 jaar 
VN in 75 verhalen is de rode draad door de diverse activiteiten die de 
komende periode worden georganiseerd. De viering van 75 jaar VN is 
tevens het slotstuk van de nationale viering van 75 jaar vrijheid.  
 
75 jaar VN in 75 verhalen 
De 75 verhalen, perspectieven en getuigenissen zijn te lezen en te beluisteren 
op 75jaarvn.vrijheid.nl. In de verhalen, van onder meer de kleindochter van 
medegrondlegger Eleanor Roosevelt Nina Roosevelt-Gibson, generaal van de 
VN-troepen Patrick Cammaert, hulpverlener Arjan Erkel en schrijver Arnon 
Grunberg, wordt ingegaan op de grondbeginselen van de VN zoals 
medemenselijkheid, solidariteit en de gezamenlijke inspanning voor vrede en 
veiligheid. Naast de online publicatie zijn de verhalen te lezen in een bijlage bij 
NRC-Handelsblad. 
17 oktober t/m 29 november: tentoonstelling Lange Voorhout 
De verhalen komen tot leven in de gratis toegankelijke tentoonstelling 75 jaar 
VN in 75 verhalen buiten op het Lange Voorhout in Den Haag. De foto’s in de 
tentoonstelling zijn gemaakt door Mafalda Rakoš. Delen van de tentoonstelling 
zijn in die periode ook te zien in verschillende provinciehoofdsteden.  

19 t/m 24 oktober gebouwen in VN-blauw  

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) organiseert 

door heel Nederland bijzondere activiteiten. Zo worden markante plekken, 

historische gebouwen, pleinen en fonteinen uitgelicht in VN-blauw zoals:  Slot 

Loevestein, de Sint Janskathedraal in Den Bosch, de Martinitoren in 

Groningen en op 24 oktober het Vredespaleis in Den Haag.  

 

23 oktober TV uitzending 75 jaar VN 

Op 23 oktober wordt om 20.25 uur op NPO 1 door de NOS een speciaal 

programma uitgezonden vanuit het Vredespaleis in Den Haag dat in het teken 

https://75jaarvn.vrijheid.nl/nl
https://stichting2030.us17.list-manage.com/track/click?u=ee257692bef9427553f64b2dd&id=7019bc3f8d&e=d332489301
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staat van 75 jaar Verenigde Naties. Onder meer Secretaris-Generaal van de 

VN António Guterres levert een bijdrage aan het programma.   

 

24 oktober Shaping the future together 

Op 24 oktober organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met 

het VN Internationaal Gerechtshof een jongerendialoog over de toekomst van 

de VN. Minister Blok en de president van het VN Internationaal Gerechtshof 

rechter Yusuf nemen deel aan de dialoog.  

 

Organisatie  

75 jaar VN in 75 verhalen is een initiatief van Humanity House, UNICEF 

Nederland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en stichting Just Peace, met 

steun van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, het vfonds, 

Fonds 1818 en de Rijksoverheid . 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken 

heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.  

Alvast veel dank! 

Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de 
Nieuwsbrief als hard copy willen blijven ontvangen weer het bedrag van  
€ 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening: NL26INGB0000394148. 
 
VERZOEK OM VASTE DONATIES 
 

Het bestuur is meer en meer bezig de geschiedenis van het kamp en de oud-

gevangenen te digitaliseren, de Nieuwsbrief wordt gemaakt en verspreid, er is 

soms acte de présence bij herdenkingen van andere vriendenkringen waar 

een krans gelegd wordt. Zo zijn er toch vaste onkosten per jaar, zonder echte 

vaste inkomsten. 

Aangezien wij een stichting zijn en geen leden hebben die een bepaalde 

contributie betalen vragen wij nu om uw regelmatige (per maand of jaarlijks) 

bijdrage. 

 

U kunt dit storten op: 

 

Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers 

Rekeningnummer: NL26INGB0000394148 ovv Donatie 2020 

Bij voorbaat zeer veel dank! 

 

     

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwslog.telecommerce.nl/uploadedImages/Telecommerce/Nieuwslog/Telecommerce_-_Nieuwslog/Spaarvarken.jpg&imgrefurl=http://telecommerce.nl/onderwerpen/nieuwslog.asp%3Fid%3D11824&h=1721&w=1525&sz=174&hl=nl&start=1&tbnid=XTe6i01xo5YIWM:&tbnh=150&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DSpaarvarken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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GIROLOTERIJ 
 
De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, 
waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de 
opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en 
of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen. 
 
 
vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
 
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer 
directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt 
een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking 
of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl. 

 
 
De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het 
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.  
 
 
 
De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft het zogeheten ANBI 
kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze 
stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar, dit moet wel voldoen aan een 
aantal voorwaarden. Kijk voor informatie op www.belastingdienst.nl. 

http://www.v-fonds.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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                                      Arq Psychotrauma Expertgroep 

 
 
                     Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld 

 
 

Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen, 
maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of 

maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn 
gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis. 

  
 

Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie) 
zijn welkom bij 

 
 

Arq Psychotrauma Expertgroep 
Nienoord 5  

1112 XE Diemen  
Telefoon 020 – 660 19 30  

Fax 020 – 660 19 31  
E-mail info@cogis.nl 

 
Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk. 

 
 
 
“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het 
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”. 

mailto:info@cogis.nl
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