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Hart voor Den Haag en school trekken aan
de bel over ‘gevaarlijke’ Madesteinweg
De Madesteinweg in Loosduinen
is een paar jaar geleden heringericht. Er is onder andere een vrijliggend fietspad aangelegd. En ook is
er een kiss-and-ridestrook voor vmbo-school Yuverta gekomen. Toch
is het er niet veiliger op geworden,
stellen de vmbo-school en Hart voor
Den Haag. Daarom trekken ze aan
de bel. “Vandaag of morgen gebeuren er ongelukken.”

De VMBO school met meer dan 400
leerlingen zit precies in de bocht waar
het nogal eens mis gaat. Op 15 april
jongstleden sloeg daar een auto over
de kop. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde met een kleine vrachtwagen.
De oorzaak: er wordt veel te hard gereden. “De Madesteinweg is nu gewoon een racebaan”, zegt Hart voor
Den Haag-raadslid Ralf Sluijs. “Je
moet er niet aan denken dat het hier
echt dramatisch misgaat.”

Korte strook
Peter van Gestel is directeur van de
Yuverta-locatie. Hij ziet vrijwel dagelijks dat zijn leerlingen voor de
deur van het schoolgebouw gevaar
lopen. De gemeente heeft met de
herinrichting van de Madesteinweg
volgens hem goed werk verricht,
maar ook wat zaken over het hoofd
gezien. “Aan het begin en het einde
van de Madesteinweg heb je lange,
rechte stukken waar mensen veel te
hard rijden”, vertelt hij. Verder wijst
hij op de houten vangrails, die ter
hoogte van de school ontbreken en
de veel te korte kiss-and-ridestrook.
Hierdoor wordt er in de berm geparkeerd door ouders die hun kinderen
komen brengen en halen.
De conciërges André Pronk en
Muzafer Tafilovic zien dagelijks waar
dat toe leidt. Terwijl ze bij de kissand-ridestrook staan, die deels in een
modderpoel is veranderd, klinkt er
getoeter. “Kijk”, zegt Pronk terwijl hij

■ De conciërges André Pronk (l) en Muzafer Tafilovic bij de korte kiss-and-ridestrook en de scherpe bocht, met links op de achtergrond

het schoolgebouw van Yuverta. (FOTO: WM )

naar een auto wijst die precies in de
bocht van de weg, deels in de berm
en deels op de weg staat. “Door de
doorgetrokken streep en de te korte kiss-and-ridestrook stoppen ouders aan de kant van de weg om hun
kind erin of eruit te laten. Maar als
jij net aankomt met je auto en door
wil rijden moet je in de bocht ineens
vol op je rem gaan staan.” Die auto’s in de berm brengen ook nog een
ander gevaar met zich mee. “Onze
leerlingen komen aanfietsen vanuit
het bos aan de overkant. Ze schieten
zo tussen al die geparkeerde auto’s
door de weg over waar het verkeer
ook nog eens veel te hard rijdt”, legt
Van Gestel uit.
De school heeft al meermalen hierover bij de gemeente aan de bel getrokken. “We hebben gevraagd of de
kiss-and-ridestrook verlengd kan wor-

den zodat er voor meer auto’s plek
is. Dat kon niet omdat de strook volgens de gemeente dan te dicht bij de
bocht komt te liggen. Maar dat is helemaal niet nodig”, zegt Pronk terwijl
hij de andere kant op wijst. “Kijk als
je hem in die richting verlengt, kan
dat best.” En ook het aanbrengen van
houten vangrails ter hoogte van de
school, zou volgens de directeur van
de Yuverta-locatie al uitkomst bieden.
“Dan voorkom je in elk geval dat de
kinderen tussen de geparkeerde auto’s door zo de weg op fietsen.”

Drukker
Net als de school vindt Sluijs dat er
snel iets moet gebeuren. “Kinderen
moeten veilig naar school kunnen.
Dit moet direct worden opgelost”,
zegt hij. Volgens Van Gestel neemt
de urgentie om dit op te lossen alleen

nog maar toe. “In twee jaar tijd groeien we naar 550 leerlingen. Daardoor
zal het hier nog drukker worden. En
even verderop zal bij Kindcentrum
Vroondaal, dat nu nog in aanbouw
is, hetzelfde probleem ontstaan met
ouders die hun kinderen halen en
brengen.

Maatregelen
Sluijs pleit voor snelheidsbeperkende maatregelen op het gedeelte richting de school. Van Gestel ziet die ook
graag komen. “Op de Madepolderweg
zijn daarvoor wel maatregelen genomen om hard rijden tegen te gaan.
Daar laat je het wel uit de je hoofd om
het gaspedaal diep in te trappen. Dat
moet hier ook gebeuren.”
Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen over de situatie op de
Madesteinweg.

Expositie, film en live muziek op Dag van het Kasteel in Villa Ockenburgh
Tijdens de Dag van het Kasteel, maandag 6 juni, is op de Historische
Buitenplaats Ockenburgh de expositie ‘In Ukraine’ te zien. De expositie is
gemaakt door Oekraïense kunstenaars en documentairemakers.
Deze expositie en een film over Joodse
kindervluchtelingen uit Oostenrijk en
Duitsland, die in 1938 korte tijd in de
villa werden opgevangen, vormen samen een beeld van rampen van vroeger en heden. Dat past geheel bij het
thema van de Dag van het Kasteel:
‘Rampen van alle tijden’.

ten en afbeeldingen op een galerij
worden geplaatst als teken van solidariteit. In Ukraine is gemaakt door
Ira Lupu en Fred Ritchin.

Verder is er tijdens de Dag van het
Kasteel bij Villa Ockenburgh een
gevarieerd aanbod van activiteiten.
Bezoekers kunnen de Villa, vleugel
en buitenplaats met prachtige (moes)
tuin op eigen houtje of tijdens een
rondleiding bezichtigen. Op de binnenplaats zijn sport- en spelmateriaal

voor de kinderen te vinden. Ook zijn
er diverse muziekoptredens. Onder
andere van Quiet Colours, Duo Voci
en de Band Blue Spirit spelen muziek
uit vroegere tijden. De Villa is op de
Dag van het Kasteel open van 11.00
tot 16. 30 uur. Adres: Monsterseweg
4. Toegang is gratis.

Direct na de verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior
Rotterdam afgelopen zondag in
het Car Jeans Stadium zijn rellen uitgebroken. Zowel fans als
spelers van de Rotterdamse club
werden belaagd. Zo werd er vanaf het veld vuurwerk in het uitvak gegooid. De ME moest orde
op zaken te stellen. Dat gebeurde niet alleen in, maar ook buiten het stadion. Meerdere mensen raakten gewond, waaronder
vier agenten. ADO Den Haag
liep promotie naar de eredivisie
mis na een zinderende wedstrijd
waarin de Haagse club een 3-0
voorsprong weggaf en het in de
verlenging na het laatste fluitsignaal 4-4 stond. Excelsior won de
penaltyreeks.

(Brom)fietsers
bekeurd op
Loosduinse
Hoofdplein
Op het Loosduinse Hoofdplein
werden afgelopen vrijdag door
het handhavingsteam van de
gemeente Den Haag twaalf
bekeuringen uitgedeeld voor
(brom)fietsen in het voetgangersgebied. Dat meldt het Politie
Basisteam Loosduinen. De politie krijgt de laatste tijd vaker melding van overlast die wordt veroorzaakt door (brom)fietsers die
over het plein rijden. De politie
gaat, samen met handhavers, de
komende periode dan ook vaker
controles uitvoeren.

Jutten voor
schoon strand
Het project Grondstofjutters op
het Zuiderstrand gaat woensdag
8 juni om 15.00 uur van start
bij strandtent 14 op Kijkduin.
Organisatie We Are Nature start
de opening, daarna gaan de aanwezigen rond 15.30 uur met elkaar het strand op om te jutten.
Gedurende het strandseizoen
kan de jut-tas bij diverse strandtenten en Villa Ockenburgh worden opgehaald. Een volle jut-tas
wordt beloond met een drankje of ijsje.

OCCASIONS, APK, ONDERHOUD
EN REPARATIE ALLE MERKEN,
SCHADE HERSTEL

Bijzonder
De bijzondere expositie ‘In Ukraine’
bestaande uit foto’s, video’s, schilderijen, boeken en nieuwsknipsels is
in de foyer te zien. Tijdens de tentoonstelling kan geld worden gedoneerd aan goede doelen die essentiële
steun verlenen en er kunnen berich-

Supportersrellen
na nederlaag
ADO Den Haag

Herckenrathstraat 38
2681 DG Monster
Tel: 0174 213545

info@autoservice-monster.nl
www.autoservice-monster.nl

GESPECIALISEERD IN CITROËN EN PEUGEOT

■ (FOTO: HISTORISCHE BUITENPLAATS OCKENBURGH)
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Heel Nederland kiest massaal voor Lucovitaal®
Vitamine D3 verhoogt de
opname van kalk in de
botten en is goed voor
een sterk gebit.

WEEKAANBIE DING

VLEESWARENTRIO

Kip op stok
of Thüringer
braadworst

Uit eigen worstmakerij!

Bij aankoop van
100 gr. runderrookvlees en
en 100 gr.
boerenbeenham
gratis 100 gr.
filet American

naar keuze

Loosduinse Hoofdstraat 257

2 x 120 capsules 19.98

Wij zijn eerste
en tweede
pinksterdag
geopend van
8 tot 17 uur!
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1+1
GRATIS

Speciaal bij

achting?
Weersverw weer!
Barbecue
im

4 halen =
3 betalen!

9.99

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG

MAALTIJD VAN DE WEEK

Varkenshaas spiesen
in Spaanse knoflookmarinade of smulstokken in kruidenbotermarinade

Asperges met
beenham, krieltjes,
Hollandaisesaus
en natuurlijk
een scharreleitje

Ook unieke
eigentijdse
sieraden

500 gr.

naar keuze

4 halen =
3 betalen!

8,98

Aanbiedingen geldig van 02-06 t/m 08-06-2022.

Vergelijkt u onze prijzen gerust
eens met die van nieuwe sieraden.

Wij verkopen een ruim assortiment huisgemaakte kant
en klaar maaltijden en soepen (ook in seniorenverpakking)
gourmet, barbecue, antipasti (luxe buitenlandse
vleeswaren) en rijk opgemaakte saladeschotels!

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur, za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk,
0174 44 46 35, info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl
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Alphons Diepenbrockhof 65 - Den Haag - tel. 070 3251934
www.kijkduin.gildeslager.nl

130 x 94 mm, Posthoorn Loosduinse Krant
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Alexanderhoeve Graskaas
Romig, vol smaak en minder zout

Boer’n Graskaas

500 gram

€ 6,35

500 gram

€ 6,75

Echte Boerenkaas

Graskaas Komijn
Lekker van smaak

500 gram

€ 5,75

500 gram

€ 3,99

Noten Voordeel

Boerenmix
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7

Zi

it
noo
g
o
!
t,
sn
prij ewees tepunt
d
u
Go oog g hoog
zo h rische
o
hist

Potma Edelmetaal

VleeswarenVoordeel
100 gram Boeren Kipﬁlet
100 gram Bacon
100 gram Provençaals Gehakt

s€

prij
lver

per
30,-

Samen voor

€ 5,00

Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag

Al 40 jaar een vertrouwd adres

Aanbiedingen geldig tot en met 7 juni 2022
Alex

anderhoeve
loosduinen
Wim en Mariël Knijnenburg
Arnold Spoelstraat 127 Tel. 070 397 21 71

www.potma-edelmetaal.nl
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Winkelcentrum Leyenburg krijgt grote opknapbeurt
Het in 1970 gebouwde Winkelcentrum Leyenburg wordt de komende maanden grondig verbouwd. Er komt een nieuwe overkapte entree en supermarkt Jumbo wordt bijna twee keer zo
groot als nu. Voor het eind van het jaar moet alles klaar zijn.
GERARD VAN DEN IJSSEL

Voorzitter Bert Brink van
de Winkeliersvereniging
Leyenburg is blij met de aangekondigde opknapbeurt. “Sinds
Orange Capital Partners (OCP)
in 2018 het winkelcentrum
heeft gekocht van Bouwfonds
IM wordt er al over gesproken.” OCP is sinds 2014 actief
in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt, met een portefeuille van ruim 3.000 huurwoningen in de Randstad en
15 winkelcentra in Nederland.
“Sinds het winkelcentrum in
1971 is geopend is er maar sporadisch iets gedaan aan de uitstraling en inrichting”, vertelt
Brink. “Bij sommige winkels
zijn de metalen frames van de
winkelpuien vervangen voor
kunststof, maar daar blijft het
eigenlijk wel bij.”

Even lekker winkelen
Volgens Brink, die van 1971
tot 2000 zelf een winkel had
in het winkelcentrum en nog
steeds in de flat boven het centrum woont, is het nu vooral
belangrijk dat er meer samenhang komt tussen de winkels
en de drie pleintjes. “Van de 22
winkels die hier zaten, zijn er
nu nog 15 over, waarvan de helft
er al vanaf het begin zit. Dat

bewijst eigenlijk wel dat er genoeg aanloop is. Bijzonder vind
ik ook dat alle winkels rolstoelen rollatorvriendelijk zijn. Veel
vaste klanten waarderen dat.
Maar het gaat daarbij vooral om
mensen die specifiek voor één
winkel komen en eigenlijk bijna nooit naar een andere zaak
gaan. Even lekker winkelen
doen mensen hier niet vaak.
Het zou mooi zijn als dat weer
terugkomt door de verbouwing
en de opknapbeurt.”

‘Het wordt
mogelijk om het
centrum ‘s nachts
af te sluiten’
Zodra onder de grond alle kabels en de waterleidingen zijn
verlegd, kan de grote herindeling beginnen. De Jumbo wordt
bijna twee keer zo groot en
breidt uit naar de winkelpanden waar eerst onder meer een
fietsenwinkel en een kantoorboekhandel zaten. De entree
vanaf de Volendamlaan verdwijnt, zodat de supermarkt de
‘oversteek’ naar de extra winkelruimtes kan maken. De bloemenwinkel schuift een paar
panden op om ruimte te maken voor een nieuwe overkap-

■ Voorzitter Bert Brink van de Winkeliersvereniging Leyenburg is blij met de bouwplannen. (FOTO: GVDIJ)

te entree vanaf het parkeerterrein. De parkeerplekken daar
worden overzichtelijker. De
overkapping van een deel van
de parkeerplaatsen is al verwijderd. Ook de smalle entree in
de hoek bij Lunchroom Deluxe
gaat dicht. “Het wordt daardoor
ook mogelijk het centrum ’s
nachts af te sluiten”, zegt Brink.
“En hopelijk wordt het voor de
fietsers en bromfietsers daardoor ook duidelijker dat je niet

Forse toename meldingen discriminatie
in Haaglanden en Hollands Midden
In 2021 registreerden de politie, stichting iDb en Den Haag
Meldt 23 procent meer incidenten en voorvallen dan in 2020.
Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands
Midden 2021.
In de monitor worden de registratiegegevens van Stichting
iDb, Den Haag Meldt, de politie-eenheid Den Haag en het
College voor de Rechten van
de Mens verwerkt en gepresenteerd. De cijfers geven inzicht
in de aard en omvang van de
incidenten en voorvallen die
zich in 2021 hebben voorgedaan binnen de 27 gemeenten
in Haaglanden en Hollands
Midden. Ook wordt aandacht
besteed aan de wijze waarop
de meldingen en klachten van
inwoners zijn opgevangen en
behandeld.
Net als in voorgaande jaren
waren discriminatie op herkomst/ras en seksuele gerichtheid/identiteit evenals
in voorgaande jaren de meeste voorkomende discriminatiegronden die door de politie werden geregistreerd. Ook

bij de antidiscriminatievoorzieningen Den Haag Meldt en
Stichting iDb was herkomst/
ras de meest voorkomende discriminatiegrond. Wat bij Den
Haag Meldt en Stichting iDb
ook opvalt, is de sterke toename van het aantal meldingen
op niet-wettelijke gronden. De
meeste van deze meldingen
werden gedaan door burgers
die problemen ervaarden als
gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, bijvoorbeeld omdat de toegang tot
winkels en collectieve voorzieningen werd geweigerd of
omdat bepaalde maartregelen
werden ervaren als een aantasting van grondrechten of uitsluiting van deelname aan het
maatschappelijk verkeer.
Uit de cijfers van de politie
maar ook uit meldingen en
signalen die bij Den Haag

Meldt en Stichting iDb binnen zijn gekomen, blijkt dat
geweld in combinatie met uitlating als wijze van discriminatie toeneemt. Dit is zorgwekkend, vooral omdat dit
de sociale veiligheid binnen
de directe woonomgeving en
de openbare ruimte aantast.
Doorgaans is het aantal meldingen dat bij de politie binnenkomt over discriminatie
op grond van handicap/chronische ziekte nihil, maar in
2021 registreerde de politie
30 meldingen. De factoren
die deze ontwikkeling hebben beïnvloed zijn nog niet
onderzocht. Discriminatie op
de arbeidsmarkt, tot 2020 het
maatschappelijk terrein waarop discriminatie het vaakst
werd ervaren, nam in tegenstelling tot voorgaande jaren
niet toe. In 2021 werd vooral
op de maatschappelijke terreinen collectieve voorzieningen
en commerciële dienstverlening veel discriminatie ervaren.

Ingelaste bewonersvergadering
Donderdag 16 juni is er een ingelaste bewonersvergadering
van de Kom Loosduinen in de
Abdijkerk. Aanvang om 19.30
uur. Op de agenda staat de bestuursverkiezing. De extra vergadering vindt plaats vanwege
een onrechtmatigheid tijdens

een eerder gehouden verkiezing. Tijdens de vergadering
op 16 juni wordt een nieuwe
voorzitter gekozen. Het bestuur draagt Koos Maquelin
voor. Voor de functie van secretaris stelt Marjolein Kool
zich kandidaat. Bert Bakker

is herkiesbaar als penningmeester. Tegenkandidaten
kunnen tot een half uur voor
aanvang door inlevering van
een door tenminste tien bewoners van de wijk ondertekende kandidaatstelling worden gemeld.

in het winkelcentrum mag rijden. Nu stappen ze pas af als ze
een toezichthouder zien.” De
luifels boven de winkelpuien
gaan een halve meter omhoog
waardoor er meer zonlicht in
de winkels komt.
Tegelijkertijd met de opknapbeurt en de uitbreiding van de
Jumbo gaat ook de gemeente
aan de slag. Het voorterrein
aan de kant van de Escamplaan
wordt opnieuw ingericht. Hoe

precies is nog niet bekend. De
gemeente heeft daarvoor een
participatietraject opgezet
waarbij bewoners, bezoekers
en ondernemers van het winkelcentrum Leyenburg is gevraagd hoe zij vinden dat dat
gedeelte van het winkelcentrum beter kan worden ingericht. Bert Brink hoopt dat er
ook iets wordt gedaan aan de
hangplekken die nu veel daklozen en alcoholisten aantrek-

ken. Hij wijst op een man die
languit op een bankje ligt met
een half-literblik bier in zijn
hand. “Dat is niet de uitstraling
die je wilt hebben als winkelcentrum. Als je dat ziet snap
ik dat mensen snel weer weggaan. Ik hoop echt dat het na de
opknapbeurt een fijnere plek
is voor het winkelend publiek,
de winkeliers én de omwonenden.”

Mondriaan Markt en Techniek Markt
Bij ROC Mondriaan is op dinsdag 7 juni van 16.00 tot 20.00
uur een ROC Mondriaan
Markt en een Techniek Markt.
Tijdens de Mondriaan Markt
aan het Leeghwaterplein 72
hebben alle niet technische
opleidingen of sectoren een

informatiestand ingericht en
geven voorlichters gericht
antwoord op alle vragen. Op
de Techniek Markt aan de
Tinwerf 14 staan alleen de
ict- en technische opleidingen. Het is ook mogelijk om
een interessetest te maken en/

of gelijk digitaal aan te melden voor een opleiding. Wil je
langskomen? Meld je aan via
rocmondriaan.nl. Neem wel je
BSN-nummer mee. Alle informatie is ook te vinden op de
website rocmondriaan.nl

Joris Wijsmuller is de nieuwe
directeur van Duurzaam Den Haag
Joris Wijsmuller heeft een
nieuwe baan. Per 1 juni start
de voormalig voorman van de
Haagse Stadspartij als directeur-bestuurder bij Duurzaam
Den Haag en Klimaatfonds.
Hij volgt Heleen Weening op,
die na acht jaar haar functie
als directeur-bestuurder neerlegt.
Na 24 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek
nam Joris Wijsmuller dit jaar
afscheid van de gemeenteraad.
Wijsmuller was 20 jaar raadslid voor de Haagse Stadspartij
en vier jaar wethouder. Als actief raadslid en later als wethouder Duurzaamheid nam
Wijsmuller al vaak deel aan activiteiten van Duurzaam Den
Haag. ”Deze stichting zet zich
volop in voor bewonersparticipatie, en dat heb ik zelf ook
altijd gedaan. Ik ben super blij
dat ik nu vanuit deze nieuwe
rol een bijdrage hieraan mag
leveren”, zegt Wijsmuller.
De Raad van Toezicht van

■ Heleen Weening en Joris Wijsmuller bij start Operatie Steenbreek

seizoen 2017. (FOTO: DUURZAAM DEN HAAG)

Duurzaam Den Haag is
blij met de benoeming van
Wijsmuller. “We hadden een
ruime keuze uit kandidaten.
Maar de heer Wijsmuller stak
er toch bovenuit. Hij kent de
stad Den Haag als geen ander, terwijl bewonersparticipatie en duurzaamheid als een
rode draad door zijn carrière
lopen. Duurzaam Den Haag
en Joris Wijsmuller, dat komt
op ons over als een logische
match”, laat Raad van Toezichtlid Thérèse van Gijn-Bruggink

en tevens voorzitter van de sollicitatiecommissie, weten.
Ook vertrekkend directeur-bestuurder Heleen Weening
is blij met haar nieuwe opvolger. “Joris is een echte
Haagse Krach man. Hij draagt
Duurzaam Den Haag vanaf
het begin een warm hart toe.
Hij sluit met al zijn ervaringen goed aan bij de club zoals ik die in de afgelopen jaren heb ontwikkeld. Ik draag
met veel vertrouwen het stokje aan hem over.”
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Voor alle mensen met voetklachten

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN
Vrijdag, 10 juni 2022 in onze zaak in Den Haag, hebben wij de dag gereserveerd voor
mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan
gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding.
In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend.
Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder
vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig
advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze
steunzool moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws
voor dames dus.

Clarks Schoenen
Maak daarom even een afspraak

Spuistraat 42
070-4274061
www.fussgold.nl
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VLEESWAREN TRIO

Slager
met
Ster

• Hamspek
• Zeeuwsspek
• Zalmsalade

MAALTIJD
VAN DE WEEK
(v.a. donderdag)

WEEKENDRECLAME (vrijdag & zaterdag)

Duitse biefstuk

LASAGNE
500 gram

7

3

25

BIEFSTUKDAG

5

25

BESTELLEN
SLAGERIJJEURSEN.NL
HET LIEFST EEN
DAG VAN TEVOREN!

Loosduinse Hoofdplein 221
tel. 070 3971430
bestellen@slagerijjeursen.nl
http://webshop.slagerijjeursen.nl/

m

Firma
van Rijn

WONINGINRICHTING
ZONWERING

betalen

Speciaal Slagerij
Jeursen

BESTELLEN ?

Volg ons ook op

4 halen

Maandag 6 juni
2e Pinksterdag
zijn wij gesloten.

IEDERE DONDERDAG:
malse biefstuk
250 gram

5

50

samen
300 gram

Samen ruim 123 jaar
ervaringen een
begrip in de regio

Behang (werk) • Vloerbedekking • Laminaat • Binnen Zonwering • Buiten Zonwering

Leyweg 1150, Den Haag

Nieuwe datum, nieuwe route:

Varend Corso Westland
Do. 23 juni t/m zo. 26 juni 2022
o.a. in Westland, Midden-Delfland, Maassluis,
Vlaardingen, Delft, Rijswijk, Den Haag

Voor routes en tijden kijk op: www.varendcorso.nl

Gemeente Westland | Gemeente Delft | Gemeente Vlaardingen | Gemeente Maassluis | Gemeente Den Haag | Fonds1818 | Fonds Schiedam Vlaardingen | Loswal De Bonnen

De komst van de Heilige Geest
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd,
waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen
Geest. (Handelingen 2: 1 & 4a)
Meer weten? Lees de Bijbel... geen Bijbel?
Kom langs in de Bijbelkiosk op het Arnold
Spoelplein.
Elke zaterdag open van 9 - 17 uur!

MILJOENEN
MENSEN
UIT OEKRAÏNE
OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig

TK Gevraagd Verzameling Modelauto`s
en vrachtwagens 06-46240107

Doneer via
unhcr.nl

070 - 32114 00

WWW.FIRMAVANRIJN.NL

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT
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Column wethouder Hilbert Bredemeijer

Een aspirine voor de kater
Als fervent ADO Den Haag
supporter loop ik deze week
rond met een kater. Afgelopen zondag had een geweldige wedstrijd kunnen zijn
en met een beetje geluk een
geweldige wedstrijd met een
geweldige uitkomst. Voor de
Hagenaars die minder met
voetbal hebben: als ADO Den
Haag deze wedstrijd had gewonnen, waren ze gepromoveerd naar de Eredivisie, een
hoge inzet dus. De wedstrijd
begon goed, met een 3-0
voorsprong op de Rotterdamse ploeg Excelsior. Maar Excelsior kwam terug waardoor
de wedstrijd uiteindelijk, na
een verlenging, eindigde in
4-4. De Rotterdammers wonnen de penalty’s die volgden.
Verdrietig voor ADO en alle
supporters, maar niet de reden voor de knoop in mijn
maag. Wat ik in het stadion
zag gebeuren, dat was Den
Haag van zijn meest lelijke

kant. Supporters die scheidsrechters bekogelden, het veld
op kwamen rennen en kozen voor geweld. Ik snap dat
voetbal emotie is, dat geldt
ook voor mij, en dit seizoen
was absoluut een emotionele achtbaan, maar geweld is
nooit nooit nooit een optie.
Ik zat zelf met mijn kinderen in het stadion en ik weet
nog steeds niet hoe ik moet
uitleggen wat er zondag is
gebeurd. Boos, teleurgesteld
en verdrietig ben ik, met een
enorme kater.
Gelukkig gebeuren er in Den
Haag ook mooie dingen. Zo
opende scouting de Rimboejagers na een lange verbouwing het volledig verduurzaamde chalet Ockenburgh,
gefeliciteerd! Ook is er op de
Dag van het Kasteel in Villa
Ockenburgh een bijzondere expositie te zien met foto’s van Oekraïense kunstenaars. Daarbij liet iedereen

(FOTO: GEMEENTE DEN HAAG)

zich van zijn meest betrokken kant zien tijdens de bewonersavond van de Treublaan en King Overeiland,
met prachtige initiatieven
van bewoners om Oekraïners welkom te heten als gevolg. Het doet mij goed om
te zien hoe het ook kan in
Den Haag, deze lichtpuntjes
werken voor mij als een aspirine die de pijn van de kater doet verzachten. Bedankt
daarvoor.

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli:
hang er één op elke verdieping
Vanaf 1 juli is een rookmelder op elke verdieping in huis wettelijk
verplicht. Met de slogan ‘Check – Koop – Plak’ roept Brandweer
Nederland bewoners op om hiervoor zorg te dragen.
Ophangen van de rookmelders
was volgens de brandweer nog
nooit zo eenvoudig. “De rookmelders van nu hebben vaak
een plakker op de achterkant.
Het maakt wonen absoluut
een stuk veiliger”, verzekert
Carolien Angevaren namens
Brandweer Nederland. “Je
kunt makkelijk het plaatsingsadvies checken op de website
www.rookmelders.nl. Binnen
een paar minuten weet je
dan precies hoeveel jij er no-

dig hebt in jouw thuissituatie. Rookmelders zijn er vanaf
ongeveer 16 euro. Die kosten
zijn te overzien als je bedenkt
dat veel rookmelders 10 jaar
meegaan zonder dat je batterijen hoeft te vervangen.”
Nog steeds zijn er mensen
die denken dat ze wel wakker
worden van rook. Angevaren:
“Als jij slaapt, slaapt je neus
ook. Een rookmelder maakt
je wél wakker en daarom is ‘ie
zo belangrijk. Je houdt meer

kostbare tijd over om jezelf
in veiligheid te brengen.” De
brandweer ervaart dagelijks
het belang van goed werkende rookmelders in woningen.
“De meeste slachtoffers vallen
door het inademen van rook.
Met het eenvoudig ophangen
van rookmelders kun je veel
ellende voorkomen.”
Weten hoeveel rookmelders
je nodig hebt en waar ze moeten hangen? Check daarvoor
de website rookmelders.nl.
Rookmelders zijn verkrijgbaar
in een bouwmarkt, elektronicawinkel of online.

Muzikaal verhaal van passie en hoop

Kerkdiensten in De Wiekslag
Zondag 5 juni om 9.30 uur P.
den Ouden en om 15.00 uur
ds. WL van der Staaij.
Maandag 6 juni om 9.30 uur
ds. T. Ouwerkerk.
Zondag 12 juni om 9.30 uur
ds. M. van Kooten.
Zondag 12 juni is er om 15.30

uur een doopdienst in de
Abdijkerk, voorganger is ds.
H. Oussoren.
Zondag 19 juni om 9.30 uur
en om 15.30 uur dhr. D. J. van
Keulen.
Zondag 26 juni om 9.30 uur
ds. M. Baan en om 15.00 uur.

ds. K. van Olst.
Zondag 3 juli om 9.30 uur en
om 15.30 uur ds. A. Kot.
Alle vermelde diensten vinden
plaats in De Wiekslag aan de
Molenbrink, alleen de doopdienst op zondag 12 juni is in
de Abdijkerk.

Varend Corso wordt nieuwe Haagse traditie

■ Tijdens het concert staan er meer dan 200 uitvoerenden op het podium (FOTO: PR)

In Amare vindt op zaterdagavond 25 juni de uitvoering plaats van
de Jerusalem Passion. Dit keer met als titel A New Experience.
De uitvoering werd een paar keer uitgesteld.
‘A New Experience’ is een
muzikaal verhaal over passie en hoop, over wat in het
leven verloren is gegaan en
wat herwonnen kan worden.
Geactualiseerd naar de overgang van de situatie van corona naar de Oekraïne. Als een
‘moderne Messiah’ met alle
daarbij behorende emotionele en muzikale dimensies. In
‘A New Experience’ ligt de nadruk op een nieuwe samenleving, waarin de mens weer
één moet kunnen worden.
Twee vertellers nemen het publiek mee in een verhaal dat

■ Het Corso is opgenomen op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed. (FOTO: PR)

De spanning in Westland
stijgt langzaam naar het
kookpunt. Vrijwilligers bereiden zich voor op het opmaken van de vaartuigen die
op 23, 24, 25 en 26 juni door
de Westlandse, Delflandse,
Rijnlandse en niet te vergeten Haagse wateren voeren.
De ruim 40 corsoboten worden opgemaakt met vele tienduizenden bloemen en planten en dat is geen eenvoudig
karwei, immers de constructies en arrangementen moeten alle weersomstandigheden
kunnen doorstaan. “Het Corso
is een bijzonder evenement”,
zegt Sander Nieuwenhuizen,
namens het bestuur verantwoordelijk voor de communi-

catie rondom het corso. “Het is
niet voor niets opgenomen op
de lijst van het UNESCO werelderfgoed. Je merkt dat de bedrijvigheid langzaamaan toeneemt. Vooral de laatste week
voor het festijn is het langs de
Westlandse wateren op sommigen plaatsen net een mierennest. Vaak wordt nog tot
vlak voor het vertrek aan de
afwerking van de schitterende
arrangementen gewerkt. Dit
jaar hebben we gekozen voor
het thema Finally Showtime.
Finally omdat we het Corso dat
we de titel Showtime hadden
meegegeven, twee jaar achter
elkaar vanwege corona hebben
moeten afgelasten. En nu is
het dan eindelijk zover, Finally

Showtime.” Nieuwenhuizen
verheugt zich vooral op zondag, de dag dat voor het eerst
in de geschiedenis van het
Corso, Den Haag wordt aangedaan. “Dat heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar
de aanhouders hebben gewonnen. Ik kijk er naar uit, maar
vind het ook wel spannend.
Het lijkt me een prachtig gezicht die bonte stoet van versierde boten door de Haagse
wateren te zien varen. Ik weet
ook zeker dat voor de inwoners
van Den Haag op 26 juni een
nieuwe traditie wordt geboren
en dat ze in de toekomst jaarlijks langs de waterkant te vinden zijn om het Varend Corso
te bewonderen.”

uiteenloopt van wanhoop tot
euforie en waarin teksten en
muziek elkaar aanvullen in
die ene belangrijke boodschap
voor allemaal: “The Hope of
Unity”. Deze gezongen hoop
op de eenheid van de mens
staat centraal, waardoor publiek en uitvoerenden dat ook
zullen beleven.
De vertellers, 5 solisten, piano,
orgel, combo en bandoneon
staan samen met het voltallig
Promenade orkest borg voor
een indrukwekkende begeleiding van het grote koor variërend van een intieme solo tot

glorieuze koorzang. In afwisselende stijl tussen klassiek en
musical.
Kaarten kosten 35 euro inclusief koffie/thee vooraf en een
drankje in de pauze, garderobe en programmaboek. Deze
zijn verkrijgbaar bij: kaartverkoop@jerusalempassion.
nl; bij de kassa van Amare en
via de website: www.amare.nl;
ook bij Haenen Muziek, Kon.
Julianalaan 310 in Voorburg
en bij de deelnemende koren Corda Vocale (elke zaterdagmorgen in Gymnasium
Novum) en HW Vokaal (apisano112@gmail.com).
Voor meer informatie: www.
jerusalempassion.nl

Diamanten huwelijk Piet en Ineke
Piet en Ineke van
Duivenbode-Van der Zwan
zijn al zestig jaar gelukkig
getrouwd. Met het behalen
van deze mijlpaal werden ze
onlangs gefeliciteerd door
stadsdeeldirecteur Mustapha
el Boumeshouli.
Toen ze op 30 mei 1962
in de echt werden verbonden, waren ze respectievelijk 18 en 17 jaar oud. Hun
oudste dochter, op dat moment twee jaar oud, was hun
bruidsmeisje. Er werden nog
twee meisjes geboren – nu
57 en 51 jaar oud – en twee
kleinkinderen. Eerst woonden Piet en Ineke in bij opa

■ Ineke van Duivenbode – Van der Zwan neemt de bloemen en de

felicitaties in ontvangst. (FOTO: FRITS VAN GAANS)

en oma Van der Zwan in
Duindorp. Vader ging varen.
Als laatste werkte hij op de
ss Rotterdam. Hij stopte met
varen vóór de geboorte van
dochter Evelien in 1971. Het
gezin betrok in 1976 een huis

aan het Palestrinaplantsoen
in Nieuw-Waldeck. Hier genieten Piet en Ineke nog
steeds van elkaar, van hun
(klein-)kinderen en van hun
huis en tuin, aldus hun oudste dochter.
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KICK OFF
ONDERNEMERSNETWERK
KRAAYENSTEIN OP 8 JUNI
>> IN DE WIEKSLAG

HEY ONDERNEMER !
Wil jij netwerken dichtbij huis? En heb je zin
in een middag waarop je niet alleen andere
ondernemers leert kennen, maar ook met
nieuwe inspiratie naar huis gaat?
Wijkberaad Kraayenstein is een nieuw initiatief
gestart voor ondernemers uit de wijk. Op 8 juni
gaan we van start met de kick-off. Tijdens de
eerste bijeenkomst laat pitchexpert Alee den
Exter je in een korte workshop zien hoe je jezelf
slim ‘verkoopt’. Of het nu gaat om korte of lange
presentaties, mondeling of op papier. Deze tips
kun je daarna meteen toepassen in de praktijk,
want er is tijd om te netwerken onder het genot
van een kleine versnapering.

WIL JE OOK DEEL
UITMAKEN VAN DE
EERSTE BIJEENKOMST
VOOR ONDERNEMERS
UIT DE BUURT?
Je bent van harte welkom op 8 juni van 16.30
tot 18.30 uur in Wijkcentrum De Wiekslag,
Molenbrink 68a, 2553 GM Den Haag.
Meld je aan bij initiatiefneemster Marieke
Persoon via: contact@kraayenstein.nl
Vermeld in je e-mail je naam, bedrijfsnaam,
adres en de branche waarin je werkt.
Vooraf aanmelden is verplicht - het deelnemen
aan deze eerste bijeenkomst is gratis.

Het wijkberaad Kraayenstein wil voor bewoners
en ondernemers in Kraayenstein steeds leuke
en nuttige initiatieven nemen en ondersteunen.
Heb je ideeën >> laat het weten.
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Nieuwe MediaMarkt in oude
V&D-pand feestelijk geopend

Pannenkoekenmiddag in
wijkcentrum De Henneberg
Ook op Tweede Pinksterdag
bakken de koks van De
Henneberg weer heerlijke
verse pannenkoeken. De
pannenkoeken met stroop

of suiker kosten €1,15 per
stuk, voor een overheerlijke pannenkoek met spek
betaalt men €1,35. Tussen
12.00 en 14.00 uur worden

ze geserveerd zo lang de
voorraad strekt. De pannenkoek van de maand is er dit
keer één met ananas. Adres:
Tramstraat 15.

Alzheimercafé Loosduinen

■ De opening. (FOTO: PR)

De nieuwe MediaMarkt aan
de Grote Marktstraat is op
Hemelvaartsdag geopend door
cabaretier Sjaak Bral. De electronica heeft de overstap gemaakt van de ene kant van de
Grote Marktstraat naar de andere en is nu te vinden in het
pand waar vroeger V&D zat.
Direct na de opening stroomde het nieuwsgierige publiek
enthousiast naar binnen. Op
de twee ruimtelijk en goed ver-

lichte verdiepingen kunnen de
klanten het uitgebreide assortiment van MediaMarkt zien
en beleven. Op de openingsdag was er van alles te beleven. Bezoekers konden een
portret laten maken door de
Canon sneltekenaar of hun
geluk beproeven bij het Rad
van Fortuin van Motorola of
Xiaomi, of in de Samsung
windcabine, met kans op
mooie prijzen. Van Siemens

was er een coffee tasting en
van Sodastream een water tasting. Verder kon er gespeeld
worden op de nieuwste sportsgame bij de Nintendo Game
Experience. Voor de eerste 100
klanten die voor €50,- of meer
besteden was er een goed gevulde goodiebag beschikbaar.
Ook waren de hele dag influencers Hugo Kennis, Kelly Sterk
en Jiami Jongejan aanwezig
voor meet & greet.

Snuffelen in de Abdijkerk
In de Abdijkerk aan de
Willem III straat 40 in
Loosduinen vindt zaterdag
4 juni van 10.00 tot 16.00
uur een snuffelmarkt plaats.
Er is van alles te koop: boeken, curiosa, rommel, puz-

zels, handwerkspullen, speelgoed, cd’s, lp’s en nog veel
meer! De hele dag is er koffie en thee verkrijgbaar in
de Loosduinse kerk en rond
het middaguur ook soep en
een broodje. Kom gezellig

langs om te snuffelen, iedereen is van harte welkom!
De opbrengst van de snuffelmarkt is bestemd voor nieuwe, dimbare led-verlichting
in de gemeentezaal van de
Abdijkerk.

‘Hoezo, goeie ouwe tijd in `1840 – ‘50?’

tie wordt het denkvermogen,
geheugen, het gedrag en de
lichamelijke motoriek aangetast. Stoelyoga is laagdrempelig, neemt de spanningen weg,
maakt de spieren en gewrichten soepeler en is voor iedereen te beoefenen. De positieve

effecten zijn groot. Aanmelden
voor het Alzheimrcafé kan bij:
Trudy Groeneveldt. Dat kan
er per mail: tgroeneveldt@
cardia.nl of telefonisch via
tel. 06-294 49 164. Locatie:
Mozartlaan 211 A. Tijd: 19.30
– 21.00 uur.

D66 en ChristenUnie/SGP eisen
opheldering over ‘plezierhuwelijken’
Zweedse onderzoeksjournalisten hebben onthuld dat een
Haagse moskee ’plezierhuwelijken’ mogelijk maakt. Hierbij
worden vrouwen voor korte tijd uitgehuwelijkt voor seks. D66
en ChristenUnie/SGP zijn geschrokken van deze vorm van
uitbuiting en eisen opheldering.
Het Zweedse onderzoeksprogramma deed onderzoek
naar plezierhuwelijken in
Zweden, maar nam ook contact op met een moskee van
de Stichting Alcauther in Den
Haag. Hieruit bleek dat de
lokale imam bereid was om
een plezierhuwelijk te sluiten
tussen zichzelf en een vrouwelijke journaliste die zich
voordeed als een vrouw in

geldnood. Niet alleen is het
verboden een religieus huwelijk te sluiten zonder dat er een
burgerlijk huwelijk is gesloten,
maar in veel van deze plezierhuwelijken worden vrouwen
ook nog eens gedwongen tot
seks en is er sprake van uitbuiting en mensenhandel. D66
en ChristenUnie/SGP zijn geschrokken van het nieuws en
hebben opheldering gevraagd

aan het stadsbestuur. Judith
Klokkenburg (ChristenUnie/
SGP): “Verschrikkelijk dat
dit misbruik van vrouwen in
nood plaatsvindt in Den Haag.
Extra kwalijk dat er een religieus sausje overheen wordt
gegoten.” “Dit is een bizarre
vorm van uitbuiting en mensenhandel. Het is onacceptabel dat vrouwen met geldproblemen zo gedwongen worden
om seks te hebben” zegt D66raadslid Marije Mostert. “Dit
mag niet voorkomen in Den
Haag en er moet snel actie
worden genomen om dit soort
praktijken te stoppen”

Column Pierre Wijsman

Vroegâh, 100 jaar terug!

Piet Brak staat in de rubriek
‘Van het Loosduins Museum’
dit keer stil bij de ‘gezondheidszorg’ rond 1840 – ‘50.
Afgaande op de feiten concludeert hij dat er nauwelijks
kennis bestond om ziekten
te genezen en voor zieken te
zorgen.
Geneeskunde stond nog in
de kinderschoenen, terwijl er
toch juist door de slechte sociale en hygiënische toestanden zoveel (besmettelijke)
ziekten te bestrijden waren,
als tuberculose, malaria, cholera, huidziekten en kraamvrouwenkoorts en geslachtsziekten. En niet te vergeten de
zuigelingensterfte, 22 per honderd, en de bejaardensterfte,
gerekend vanaf 50 jaar 31 per
honderd. Apothekers waren
er al wel naast de apotheekhoudende chirurgijn, maar die
laatste had voor veel aandoeningen nog maar weinig kennis in huis. Zo stierven veel
mensen aan ‘aanhoudende
koorts’ en ‘bloedspuwing’,
terwijl dat natuurlijk symptomen waren van een bepaalde
ziekte /kwaal. Staan we verder
stil bij de pijnbestrijding. Nou,
daar had men nog helemaal
geen kaas van gegeten tenzij
u daaronder verstaat een patiënt ladderzat voeren met alcohol om hem of haar vervolgens vast te binden. Binnen de
kortste keren had de zaag het
werk aan een been of arm gedaan, nog wel op de zaal van

Tijdens het Alzheimercafé
op donderdag 16 juni in
Loosduinen wordt het belang
van blijven bewegen besproken. Peggy van Lierop, ontwikkelaar van het beweegprogramma ‘dementie met Do-In
Yoga’ is aanwezig. Bij demen-

■ (Tekening uit boek Piet Brak)

de andere zieke stakkers. Veel
hoop om levend uit een ziekenhuis te komen moet men
toen niet gehad hebben. De
kans dat je het ziekenhuis ‘met
de benen vooruit’ moest verlaten, bedroeg maar liefst 70%.
Ondanks dat hoge sterftecijfer, was de vraag voor opneming veel groter dan de opname-mogelijkheden. Maar ja,
zonder opneming stond vast,
dat ‘Magere Hein’ zich zou
aandienen en bij opneming
had je altijd nog een kans van
30% om die dans te ontspringen. Als gevolg van de grote
vraag naar bedden, moesten
ziekenhuizen vaak selectie
toepassen. In feite kwam dat
hierop neer, dat alleen de ernstigste patiënten het ‘geluk’ beschoren was te worden opgenomen. Deze kregen dan een
loodje, dat bij opneming ingeleverd moest worden. Bij dezen weet u dan ook weer waar
de uitdrukking ‘het loodje leg-

gen’ op slaat en waar het vandaan komt. Nog een ander probleem uit die tijd was ‘het soort
van kwalen, die de jongemannen ruimschoots in Den Haag
opdeden. Anders gezegd, er
liepen jongens in Loosduinen
rond met geslachtsziekten. Ja,
het was maar ‘een uur gaans’
om de hormonen tot bedaren
te brengen, tijdens bezoek aan
‘de meiden van plezier’ aan de
Kalvermarkt. het Smidswater,
Prinsegracht en Hofsingel.
Gemiddeld genomen werd
men toen niet ouder dan 30
– 35 jaar. Dat lage gemiddelde
werd voor een groot deel veroorzaakt door de baby- en kindersterfte. Aan ‘hondsdolheid’
had men in die tijd ook een
broertje dood. Liet de bezitter
zijn hond niettemin toch rondlopen, dan riskeerde hij een
boete van anderhalf dagloon
en werd zijn hond doodgeslagen. De veldwachter was dan
tevens ‘hondenmepper’.

Volgend jaar bestaat de Commissie Loosduinen 100 jaar
en dat gaan we natuurlijk
met u vieren. Dit betekent
ook dat het 100 jaar geleden
is dat Loosduinen haar zelfstandigheid opgaf.
100 jaar CL; dan ga je vanzelf
terug naar hoe het vroeger
was. Je duikt in de archieven
en komt dan van alles tegen.
Het grappige is dat sommige dingen helaas niet veranderen. Zo werd er jaren geleden al gesproken over de
communicatie. Het accepteren van de adviezen van
de Commissie Loosduinen.
Het betrekken van de commissie bij bepaalde overleggen en het op tijd informeren van de commissie als er
iets staats te gebeuren. Het
lijkt wel alsof dit een terugkerende beweging is.
Om de zoveel tijd vragen we
hiervoor aandacht en eventjes hebben we dan het idee
dat het goed gaat, maar dan
toch weer niet. Het is een bijna ‘100-jarige oorlog’ tussen
begrip hebben voor en willen
begrijpen of amateurs versus professionals. De club bestaat uit vrijwilligers, soms
beperkt in tijd, die het beste
voor hebben met hun buurtje c.q. wijk. De Commissie
Loosduinen staat voor heel
Loosduinen. Zij steunt zo-

(FOTO: PRIVÉFOTO)

veel mogelijk de individuele
bewoners (op hun verzoek),
maar ook alle wijkberaden.
Vroegâh bestonden er nog
geen wijken en zaten onder
andere afgevaardigden van
de tuinbouwverenigingen en
de veilingen in de commissie. Zij ondervonden toen
ook al problemen betreffende de communicatie. Men
vond het een probleem dat
men niet serieus genomen
werd.
De commissie werd wel tot
laat in de jaren ‘60 door een
wethouder voorgezeten. Misschien gaf dit meer het gevoel van belangrijkheid aan
en werd de commissie daarom voor een tijdje serieus genomen. Eind jaren ‘60 stop-

te dit en werd de voorzitter
uit het midden van de leden
van de commissie gekozen.
Eind jaren ‘80 werd besloten dat de voorzitter onafhankelijk moest zijn en dat
hij verder geen andere functie bekleedde binnen besturen van een wijk of binnen
de gemeenteraad.
Vroegâh hadden we nog geen
echte wijken en organiseerden bewoners zich op een andere manier. Er waren veel
verenigingen gebaseerd op
verzuiling, dat wel! Je hoorde
wel ergens bij en deed daar
ook veel voor. Vroegâh was er
stemplicht en dat werd later
stemrecht, maar de betrokkenheid was nog groot; het
geloof in de politiek ook. De
verenigingen zorgden daarvoor. Tegenwoordig is het geloof ver te zoeken en voelt
men zich vaak in haar/zijn
hemd staan. Bijvoorbeeld als
er om steun wordt verzocht
en er weinig tegenover staat.
Wat blijft over, als het eenmaal tot formeren komt?
Hopelijk een (burger)coalitie,
waar we opnieuw in kunnen
geloven. Er waren vroegâh
weldegelijk lichtpuntjes; hopelijk kunnen deze na 100
jaar terug gevonden worden
en geven ze nog voldoende
licht!
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Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een
Metterwoon Vastgoed B.V., actief sinds 1974, is één van de grotere,
particuliere vastgoedorganisaties in Nederland en daarnaast ook actief in
Duitsland. De organisatie beheert woningen, winkels en bedrijfspanden. Het
werkgebied in Nederland beslaat globaal de hele Randstad, met een sterke
focus op Den Haag en Rotterdam. Binnen de Metterwoon organisatie wordt
door een betrokken team van ruim 90 medewerkers iedere dag gewerkt aan
professionaliteit. De communicatielijnen zijn kort en er heerst
een open en informele sfeer.
Metterwoon Vastgoed B.V. biedt dynamische en zelfstandige functies, waarbij
ruimte bestaat voor eigen inbreng en initiatieven. Daarnaast wordt een
uitstekend salaris geboden. De standplaats is Den Haag. Een antecedenten en
psychologisch onderzoek maken deel uit van de procedure. Tevens kan een
Pre-Employment Screening (PES) worden uitgevoerd.
Je motivatie met curriculum vitae en pasfoto kun je richten aan:
Mevrouw mr. N.C.B. Verwer, sollicitatie@metterwoon.nl of per brief:
Metterwoon Vastgoed B.V., Postbus 87950, 2508 DJ Den Haag. Heb je vragen?
Dan kun je ook telefonisch contact opnemen: 070 - 3544300.
Voor meer informatie: www.metterwoon.nl

HR-ASSISTENT (FULLTIME)
De functie:
Als HR-assistent maak je deel uit van de afdeling Human Resources. Samen met de HR-Manager draag je zorg voor het correct uitvoeren van alle procedures op
het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit administratieve ondersteuning van werving &
selectieprocedures, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het beheren van (digitale) personeelsdossiers. Een belangrijk onderdeel van deze functie is
het vinden en aannemen van nieuwe collega’s. Je weet precies wie onze doelgroepen op de arbeidsmarkt zijn en hoe je deze het beste kunt bereiken
bijvoorbeeld via social media. Je hebt veel en intensief contact met externe wervingsbureaus. Naast de HR-werkzaamheden ondersteun je de HR-manager en
directie op administratief en organisatorisch vlak.
Jouw profiel:
Je beschikt over een afgeronde hbo/mbo-opleiding. Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een dergelijke functie op een HR-afdeling. Je bent
verantwoordelijk, collegiaal en proactief. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent nauwkeurig. Uiteraard heb je een rijbewijs.
Ons aanbod:
Je krijgt een gedegen inwerkperiode, waarbij je de hele organisatie leert kennen. Je maakt kennis met alle
collega’s en hun werkzaamheden. Op deze manier weet je wat onze organisatie uniek maakt en welke
medewerkers bij onze cultuur passen. Eenmaal op je werkplek word je ondersteund door de HR-manager
die je wegwijs maakt in alle procedures en gewoontes van onze organisatie. Wij zijn gevestigd in een
schitterend pand met uitzicht op het Kurhaus met eigen parkeerplaatsen. Wij bieden een fulltime baan met
een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze werktijden zijn van 9.00 – 18.00 uur.

Familieberichten

een afscheid
precies
zoals u het wilt

U bent altijd
welkom voor
een open
gesprek.

André de Bruijn

Bel 070 - 302 07 87 of ga naar
monuta.nl/den-haag.

Gratis prik,
zonder
afspraak

Uw familiebericht
Naast de aankondiging
van een verlies middels
een rouwkaart, kunt u
er ook voor kiezen om
een rouwadvertentie te
plaatsen bij onze
familieberichten.
Dit dient niet alleen ter
kennisgeving, maar ook
als mooi eerbetoon.
Dat is ook de lokale
kracht van De Posthoorn
Loosduinen.
Wij helpen u graag.

Priklocaties
in Den Haag
Maandag t/m zaterdag

Elke donderdag

Voormalig Rode Kruis Ziekenhuis,

Stadhuis Den Haag, Spui 70, 14.00–20.00 uur
Let op: donderdag 2 juni is deze locatie gesloten

Sportlaan 600, 10.00–15.00 uur
Elke maandag
HMC Westeinde Ziekenhuis, Lijnbaan 32
09.30–16.00 uur

Andre Bruijn

Vadercentrum ADAM, Jonckbloetplein 24
15.00–19.00 uur

Grafverzorging
Onder de Oude Beuk
Om de laatste rustplaats van uw geliefde
er verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg
liefdevol uit uw handen nemen.
Ook voor het plaatsen van bloemwerk.
Vrijblijvende inlichtingen: Astrid, 06-27184125
Astrid@onderdeoudebeuk.nl

Aanleveren van
familieberichten uiterlijk
dinsdag 10.00 uur.
Mail:
familieberichten@
uitgeverijwestmedia.nl
Telefonische informatie:
ma-vr 8.30 - 7.00 uur
(0174) 62 42 12

Alle locaties
zijn gesloten met
Pinksteren
(5 en 6 juni)

Bus Dierenselaan, Dierenselaan 195
(voor de kerk) Nieuwe tijd: 12.00–16.00 uur
Elke vrijdag
GGD Westeinde Reizigerspoli, Westeinde 128
hoofdingang GGD Haaglanden, 10.00–16.00 uur
Bus Winkelcentrum Leyweg, Leyweg 705
12.00–18.00 uur

Elke dinsdag
Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813
14.00–20.00 uur

Elke zaterdag
Bus Grote Markt, Grote Marktstraat 64
12.00–18.00 uur

Elke woensdag
Bus Paul Krugerplein, Paul Krugerplein

Elke zondag

12.00–17.00 uur

Stadhuis Den Haag, Spui 70, 12.00–17.00 uur

www.ggdhaaglanden.nl
Voor een overzicht van alle
priklocaties in de regio Haaglanden,
scan de QR-code.

BEWAAKT, BESCHERMT EN BEVORDERT DE GEZONDHEID

COLOFON
John
Heskes

Voor een
mooi
afscheid

Bel 070 204 2124
info@heskesuitvaartzorg.nl
www.heskesuitvaartzorg.nl

Advertenties:
Joyce Jansen
Theo Kassninck
0174-624212
advertentie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.uitgeverijwestmedia.nl
Redactie:
Helga Boudestein
0174-624212
redactie.ph@uitgeverijwestmedia.nl
www.rodi.nl
Deadlines
Redactie maandag 12.00 uur
Advertenties maandag 8.00 uur

Een bijzonder
leven verdient een
bijzonder afscheid

Uitgever:

Druk:
Rodi Rotatiedruk, Diemen
Rodi Rotatie werkt milieuvriendelijk en verantwoord.
Waterless Printing, ISO 14001 Graﬁmedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Rotatie onder
gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Graﬁmedia
getoetst door de SCGM, Certiﬁcaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02

Verspreiding:
Bezorging Maasstad B.V.
Fennaweg 1, 2991 ZA Barendrecht
Tel. 0180 - 64 1919
Bezorgklachten
www.uitgeverijwestmedia.nl/bezorgklacht
Oplage: 25.000

Linda Verbeek
Laan van Meerdervoort 1631
2555 BS Den Haag
Tel/ 06 - 3430 9854

www.meerenbosuitvaart.nl

Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk
0174-624212
www.uitgeverijwestmedia.nl

Gratis wekelijks huis-aan-huis op woensdag in:
Loosduinen, Bohemen, Houtwijk, Meer en Bos,
Kijkduin, Ockenburgh, Waldeck en Vroondaal
DEZE KRANT IS AANGESLOTEN BIJ
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geldig van maandag 23 mei t/m zaterdag 4 juni 2022

KIPPIE DEN HAAG-LOHMANPLEIN
om je vingers bij af te likken




tegen inlevering van deze bon:

tegen inlevering van deze bon:

Maaltijd pakket

Maaltijd pakket
deluxe

600 gram maaltijd naar keuze
4 stokken kipsaté naar keuze
6 kipkluifjes naar keuze
250 gram komkommermix
1 zak kroepoek

+
+
+
+

1 kilo maaltijd naar keuze (mag gecombineerd worden)
250 gram sajoer boontjes
4 stokken kipsaté naar keuze
400 gram kip in saus naar keuze

+
+
+
+ 1 zak kroepoek
+ GRATIS bigshopper

samen voor:

samen voor:

13,

19,

99

99

Snackpan

Snackpan XL

Snackpan XXL

Nr. 1 € 29,99

Nr. 2 € 34,99

Nr. 20 € 104,99

± 6 pers. 65 hapjes

± 10 pers. 90 hapjes

± 30 pers. 270 hapjes

15
12
12
11

24
14
14
14

72
42
42
42

ballen, 15 mini-saté,
pittige kluifjes,
zoete kluifjes,
naturel kluifjes.

ballen, 24 mini-saté,
pittige kluifjes,
zoete kluifjes,
naturel kluifjes.

ballen, 72 mini-saté,
pittige kluifjes,
zoete kluifjes,
naturel kluifjes.

Er zijn nog veel meer kippiepannen!
Ga voor het hele assortiment naar www.kippie.nl
Kippie Den Haag-Lohmanplein
Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
Savornin Lohmanplein 30 - 2566 AE Den Haag
E-mail: lohmanplein@kippie.nl

