Harrie Baken
Academielaan 152
5037 EW Tilburg
tel. 013 468 46 15
gsm 06 23 36 93 80
harriebaken@tekstbaken.nl
Tilburg, 3 juni 2009
Beste Sjan,
Ik hoop dat het beter met je gaat en dat je het stadium waarin je mijn post
ongeopend retourneerde, voorbij bent.
Ik heb 'n paar foto's van Marja laten afdrukken en ook een cd gebrand met
foto's, waaronder enkele oudere foto's die Marja vanaf de jaren '90 heeft
gemaakt met haar oude toestel.
Ingesloten is tevens het ringetje “Marja”, dat Marja voor jou op haar lijst heeft
geschreven. (Er staan ook wat andere spullen klaar, ik denk dat Ties die wel zal
komen halen.)
Verder wil ik je aandacht vragen voor de volgende zaken.
1. Ik heb je herhaaldelijk verzocht de bladzijdes die je uit mijn schrift hebt
gescheurd, aan mij terug te geven. Dat heb je nog steeds niet gedaan. Je hebt
me zelfs niet verteld waarom je ze hebt gestolen en waarom je ze niet hebt
teruggegeven. Ik vraag je nu opnieuw die pagina's terug te geven, want ze zijn
van mij en ik wil ze per se terug.
2. Wanneer Ties de spullen voor jou, Anne, Celeste, Helene en hemzelf komt
halen, wil je hem dan meegeven:
•

De afschriften van ING-rekening 66.01.30.947 over de periode 1
november 2007 t/m 3 december 2008.

•

Marja's spaargeld. Je kunt 250,- in mindering brengen voor het fornuis.
Dat moest ik van Marja verkopen en de opbrengst aan jou geven. (Dat
geldt ook voor de wasmachine en de koelkast, maar helaas moest ik al
blij zijn dat iemand ze op tijd gratis kwam ophalen.) Verder heeft Marja
van haar spaargeld voor haar neefjes en nichtjes bestemd: voor elk
100,- en voor Mark 200,-. Dus als je dat aan hen wilt geven, dan is dat
800,- in mindering. (In totaal dus 1050,-. Laat de rente over het
afgelopen halfjaar maar zitten.)
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3. In het najaar van 2008 heb je van het PGB en de SVB een ongelooflijke
puinhoop gemaakt. Met als 'hoogtepunt' een verkeerd ingevuld formulier dat je
op 20 november door Marja hebt laten ondertekenen, twee weken voor haar
dood. (Toen ik Marja's handtekening zag, moest ik huilen. Wist je me zelfs
toen niet te vinden, als partner van Marja?)
Ondanks alles (en dat is nogal wat, dat weet je) vind ik dat de dingen geregeld
moeten worden zoals het hoort. Daarom heb ik een paar weken geleden bij het
Zorgkantoor uitstel gevraagd, en gekregen. Daarna heb ik de SVB verzocht de
betalingen aan jou alsnog (het boekjaar was al afgesloten) te corrigeren. Dat is
me toegezegd, dus nu is het even afwachten.
Zou je zo vriendelijk willen zijn te reageren, met een mailtje bijvoorbeeld?
Groeten,

Harrie
P.S.
Af en toe werk ik aan een website als klein monument voor Marja:
www.marsmeske.nl
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