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  In 1940 werd Nederland bezet 
door de Duitsers. Nederland werd 
onderdrukt. Joden werden 
opgepakt en vermoord in 
concentratiekampen. Veel 
Nederlanders werden gedwongen 
om in Duitsland voor de Duitse 
oorlogsindustrie te werken. 

  Na de Slag om Arnhem in septem-
ber 1944 ging het Nederlandse 
spoorwegpersoneel in staking op 
bevel van de Nederlandse regering 
in Londen. Als represaille verboden 
de Duitsers om voedsel en 
brandstof binnen Nederland te 
transporteren. Het eten raakte op 
en er waren geen kolen voor de 
kachel. Mensen uit de grote steden 
trokken het land in om bij boeren 
nog wat eten te kopen. Ook aten 
de mensen bloembollen en suiker-
bietenpulp. In steden werd het 
hout uit leegstaande huizen 
gesloopt om op kacheltjes te 
kunnen koken. Veel mensen, 
vooral ouderen en kinderen, 
stierven van de honger.
De geallieerden maakten plannen 
om de hongerende bevolking te 
helpen. Daarbij lagen de Duitsers 
steeds dwars. Aan het eind van de 
hongerwinter, in april 1945, 
konden de geallieerden eindelijk 
afspraken maken met de Duitsers. 

Onder de naam Operatie Manna 
zouden bommenwerpers voedsel-
pakketten afwerpen rond Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam en 
Utrecht.
Op 29 april was de eerste vlucht. 
De bommenwerpers die dag na 
dag over Duitsland dood en 
verderf hadden gezaaid, dropten 
nu eten voor de hongerende 
bevolking. De mensen die via de 
radio hadden gehoord wat er ging 
gebeuren, wisten niet wat ze 
zagen. De vliegtuigen die ze steeds 

op grote hoogte hadden zien (en 
horen) overkomen, waren nu zo 
dichtbij dat je de piloten kon zien 
zitten. Er kwam voedsel uit de 
bommenluiken zoals vlees, 
groenten, kaas, melk- en eipoeder, 
meel, margarine, suiker, thee, gist 
en chocolade.

     Tonnen voedsel op Ypenburg 
Rond Den Haag gebeurde dat op 
renbaan Duindigt en op vliegveld 
Ypenburg. Het voedsel werd op 
karren geladen (auto’s hadden 

geen benzine meer) en naar de 
meelfabriek bij de Hoornbrug 
gebracht en via de Vliet verscheept 
naar een opslagcentrum in de 
Laakhaven om gesorteerd en 
gedistribueerd te worden. Daar 
moest men ervoor zorgen dat 
iedereen zijn deel kreeg, en vooral 
niet te veel, want van teveel eten 
kon je ziek worden, omdat je maag 
daar niet meer aan gewend was. 
Op Ypenburg werd in negen 
dagen in totaal meer dan 1.500 ton 
voedsel afgeworpen. Op 8 mei 

1945, drie dagen na de overgave 
van de Duitsers, kwamen de 
Canadezen in Den Haag. Vanaf dat 
moment kwamen de voedsel-
transporten ook over de weg. 
Eindelijk was de oorlog over.

 De supermarktbon wordt door de Voedselbank uitgedeeld aan de klanten van Voedselbank Haaglanden. Foto: 
Voedselbank Haaglanden   

 Supermarktbon voor klanten van de 
Voedselbank Haaglanden
     Klanten van Voedselbank Haaglan-
den (Den Haag, Zoetermeer en 
Rijswijk) krijgen tot 6 april 2020 
een supermarktbon in plaats van 
een voedselpakket. Ondertussen 
wordt er met de Voedselbank 
gewerkt aan een structurele 
oplossing voor de langere termijn. 

  Deze maatregel werd genomen 
nadat de Voedselbank de moeilijke 
beslissing heeft genomen om in 
ieder geval tot 6 april 2020 te 

sluiten. De aanvoer van voedsel is 
onzeker geworden en niet te 
garanderen. Bovendien is de 
Voedselbank niet in staat voldoen-
de bescherming te bieden aan 
klanten en vrijwilligers.
Er zijn 1.500 Haagse huishoudens 
die normaliter een pakket van de 
Voedselbank ontvangen en 500 
huishoudens uit Rijswijk en 
Zoetermeer. De supermarktbon 
wordt door de Voedselbank 
uitgedeeld aan de klanten van 

Voedselbank Haaglanden op de 
voor hen gebruikelijke tijden en 
uitgiftepunten. ‘Het zijn moeilijke 
tijden voor alle vrijwilligers van de 
Voedselbank die zich wekelijks vol 
overtuiging en belangeloos 
inzetten voor die mensen die het 
moeilijk hebben. Ook tijdens de 
coronacrisis hebben deze mensen 
recht op ondersteuning, daarom 
wordt het voedselpakket tijdelijk 
vervangen door de supermarktbon’, 
aldus wethouder Bert van Alphen.   

 Contactloze bezorgservice
bij Dierenspeciaalzaak 
Leidschenveen
     Dierenspeciaalzaak Leidschenveen 
heeft vorige week zijn bezorgser-
vice uitgebreid met contactloos 
bezorgen. 

  Met deze uitbreiding van hun 
servicepakket biedt dierenspeciaal-
zaak Leidschenveen alle eigenaren 
van huisdieren de mogelijkheid om 
tijdens de Corona Crisis op een 
makkelijke en veilige wijze de 
voeding en dierbenodigdheden 
voor de deur te laten bezorgen.
Het bedrag dat normaal gehanteerd 
wordt voor een bezorging is 
verlaagd van € 25,00 naar € 17,50 
en de bezorgkosten voor bestellin-
gen onder de € 17,50 zijn verlaagd 
van € 6,95 naar € 2,50 om ook 
eigenaren van huisdieren die maar 
een paar kleine dingetjes nodig 
hebben gebruik te kunnen laten 
maken van deze service. Dieren-

speciaalzaak Leidschenveen 
bezorgt in: Voorschoten, Wasse-
naar, Leiden, Leiderdorp, Hoog-
made, Zoeterwoude-Rijndijk, 
Zoeterwoude-Dorp, Hazerswoude-
Dorp, HazerswoudeRijndijk, Zoeter-
meer, Stompwijk, Benthuizen, 
Scheveningen, Den Haag, Leid-
schenveen, Ypenburg, Nootdorp, 
Pijnacker, Rijswijk, Leidschendam, 
Voorburg. Bestellingen kunnen 
geplaatst worden via de webshop 
van de winkel waar u direct via 
iDEAL kunt betalen.
Voor eigenaren van huisdieren die 
liever telefonisch, via Whats-app of 
Mail willen bestellen biedt Dieren-
speciaalzaak Leidschenveen de 
mogelijkheid om te betalen via een 
betaalverzoek of Tikkie. Bestellin-
gen die voor 14.00 uur besteld zijn 
zullen dan zelfs dezelfde dag nog 
bij u voor de deur worden gezet.

       

     Zorg- en welzijnsector bundelt 
krachten 

  De verschillende initiatieven die de 
afgelopen dagen vanuit heel 
Nederland zijn gelanceerd om extra 
zorgpersoneel te werven bundelen 
hun krachten. De verschillende 
initiatieven worden via een 
gezamenlijke database gekoppeld 
aan de vraag van zorgorganisaties.
Op www.extrahandenvoordezorg.
nl kunnen gepensioneerde of 
andere professionals die niet meer 

in de zorg werken zich aanmelden 
als ze tijdelijk terug zouden willen 
keren.
Ook zorg- en welzijnsorganisaties 
die door de coronacrisis staan te 
springen om extra medewerkers 
kunnen hier terecht.
Het platform is een breed samen-
werkingsverband van brancheorga-
nisaties, vakbonden, regionale 
werkgeversorganisaties, beroeps-
verenigingen, private initiatieven en 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS).    

 Operatie Manna    

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in 
nauwe samenwerking met de 
Historische Vereniging 
Buitenplaats Ypenburg (HVBY).
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