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Bloemen voor de Haagse Lerarenbeurs
Bent u bevoegd om deze column
wijs) omsloeg in een milde vorm
te lezen? Ik neem aan van wel. U
van irritatie. Ze heeft een ton uitheeft de krant in de hand, u kunt
getrokken voor een nieuwe stulezen - meer heb je er niet voor
diebeurs: de Haagse
nodig. Bevoegdheid veronderstelt
Lerarenbeurs. Daarook een zekere toestemming om
van kunnen 25 leraiets te doen. Ik word een beetje
ren hun studie ﬁnankriegel als ik hoor dat iemand
cieren voor een tweedeniet bevoegd is. Dat hoor je
of derdegraads bemeestal achteraf, als iets faliekant voegdheid. Nou ja,
is misgegaan. Vandaar dat mijn aanCOLUMN
vankelijke enthousiasme over Ingrid van
Engelshoven (onze
wethouder onder-

‘S-GRAVENZANDE

Sjaak Bral bij
Valentijnsdiner
Leerlingen van het Lentiz College houden samen met chefkok Justin van restaurant JustIn in ’s-Gravenzande op 14 februari een speciaal valentijnsdiner. De opbrengst van het diner
wordt geschonken aan de Ride
for the Roses. Een team van topkoks, onder leiding van Justin,
bereidt het diner. Cabaretier
Sjaak Bral geeft ook nog een
halfuur durend optreden. De
kosten bedragen 55 euro, reserveren kan via (0174) 413 860.

WESTLAND

Team pakt al
12 verdachten
Het woninginbrakenteam van
de politie Westland heeft in de
eerste twee weken van het
nieuwe jaar al twaalf verdachten opgepakt. Om nog meer
aanhoudingen te kunnen verrichten, toont de politie in het
opsporingsprogramma WOS
Alert beelden van een verdachte
die met een kluis over straat
rent. In de uitzending worden
ook enkele sloten getoond die
voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het programma wordt tot vrijdagmiddag elk uur herhaald.

MONSTER

Cadeautje
voor Carma
Inloophuis Carma in Monster
heeft ter gelegenheid van het 1jarig bestaan een cheque van
2125 euro gekregen van Alphons
de Wit en drukkerij Riezebos.
Dit bedrag was de opbrengst
van de verkoop van het boekje
‘Door een andere bril bekeken’,
dat De Wit heeft samengesteld
uit geschreven columns. De Lierenaar draagt inloophuis
Carma, dat steun geeft aan volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten, een warm
hart toe omdat hij tijdens de
ziekte van zijn broer heeft ervaren hoe belangrijk dit is.

DE LIER

Open repetitie
harmonieorkest
De christelijke harmonievereniging Excelsior houdt een snuffelrepetitie voor jongeren. Belangstellenden kunnen op dinsdag 31 januari vrijblijvend meerepeteren in zalencomplex ’t
Centrum aan de Hoofdstraat in
De Lier. De repetitie begint om
19.30 uur en duurt tot 20.30
uur.

Kort nieuws

Sjaak Bral

het draagt bij in de kosten en vandaag de dag helpen alle beetjes
heel veel. Prachtig idee, zeker
omdat er al een landelijke Lerarenbeurs is, maar daar worden
mensen ook wel eens afgewezen.
Die mogen in Den Haag alsnog
een poging wagen. Ik ben een
groot voorstander van onderwijs. Wat mij betreft
kun je niet genoeg investeren in kinderen, al was
het alleen maar omdat
die kids de mensen zijn
die straks mijn rolstoel
moeten voortduwen in

het bejaardentehuis. Serieus: hoe
meer je weet, hoe leuker je leeft.
Dat stopt natuurlijk niet als je 18
bent; een mens is nooit te oud om
te leren - en dat is waarschijnlijk
de reden dat we er allemaal zo
lang mee wachten. Ingrid van Engelshoven verdient dus een bloemetje, zou je zeggen. Ik had de
gele rozen en gerbera’s al bijna gekocht, ware het niet dat een laatste zinnetje in het gemeentelijke
persbericht mij de wenkbrauwen
deed fronsen: ‘De wethouder wil
hiermee het aantal onbevoegd gegeven lessen in de regio terug-

dringen.’ Huh? Onbevoegd? Er
blijken leraren (m/v) voor de klas
te staan die door een noodsituatie
les staan te geven terwijl ze dat
helemaal niet mogen. En dat mag
van de staatssecretaris, maar niet
langer dan 1 jaar. Dit gerommel
met onbevoegd lesgeven heeft
alles te maken met werkdruk,
nieuwe lesmethodes en gebrek
aan tijd. Ruim de helft van alle
(bevoegde) docenten klaagt steen
en been. Dan is zo’n Haagse Lerarenbeurs natuurlijk een druppel
op een gloeiende planeet, maar
beter iets dan niets.

Trots als pauw op klus
Verstandelijk beperkten aan slag bij Greenfox
DEN HAAG • Het jonge
Haagse bedrijf Greenfox
laat mensen met een verstandelijke beperking
overal in Nederland oude,
stroomslurpende tl-armaturen ombouwen tot
energiezuinige exemplaren met de meest moderne tl-verlichting momenteel voorhanden.
ANGELIQUE MULDERS
Politici en bestuurders hebben geregeld de mond vol van het ‘laten
instromen van verstandelijk beperkten op de reguliere arbeidsmarkt’.
En altijd blijkt dat een lastige opgave. Het tweeënhalf jaar geleden in
Den Haag begonnen bedrijf Greenfox heeft wél een succesvolle manier
gevonden om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke achterstand uit de sociale werkplaats te
halen.
,,Op een gemiddelde werkdag
hebben we iets van honderd mensen bij ‘gewone’ bedrijven en instellingen aan de slag,’’ zegt mede-eigenaar Renzo Deurloo (37) van
Greenfox. In onder meer het Haagse
Gemeentemuseum, Numico in Zoetermeer en de basisscholen van de
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) bouwden gehandicapten al duizenden verouderde tllichtbakken om tot armaturen die
geschikt zijn voor de T5-verlichting
die gemiddeld genomen 45 procent
zuiniger is.
Deurloo zegt iedere dag te genieten van zijn medewerkers. ,,Ze hebben een mooie inborst. Mensen van
de sociale werkplaats vind ik superpuur. Ik heb nooit het gevoel dat ze

Renzo Deurloo (rechts) en de monteurs André Wenzel (36) en Jan de Graaf (52) bezig in de Naaldwijkse
basisschool Joannes. Wenzel en De Graaf komen van de Haeghe Groep. FOTO THIERRY SCHUT

er een dubbele agenda op nahouden.’’ Het werktempo van een groot
deel van zijn monteurs ligt uiteraard
lager, maar het gezelschap is volgens hem ‘ontzettend gemotiveerd
en perfectionistisch’. ,,Het honderdste draad wordt met net zoveel concentratie vastgezet als het eerste. Allemaal willen ze iets toevoegen, dus

Renzo Deurloo

‘Deze mensen
hebben een
mooie inborst’

als ze na wat handelingen de lampen zien gaan branden, dan komt
die glimlach als vanzelf.’’ Alle werkzaamheden van de monteurs worden overigens gecontroleerd door
een Greenfox-installateur. Zo kan
het Haagse bedrijf en verlichtingsfabrikant Osram ook een garantie
van vijf jaar bieden.
De Greenfox-mensen werken altijd op locatie. Niets wordt vooraf in
de verschillende sociale werkplaatsen ‘voorgeproduceerd’ om vervolgens alleen nog maar even te worden bevestigd aan het plafond.
Deurloo: ,,Er ontstaat iets magisch
in zo’n kantoor of school. Eerst
komen onze mensen schuchter bin-

nen, een beetje zoals uitzendkrachten dat ook wel zullen herkennen
van hun eerste paar dagen ergens.
Na een poosje maken ze een babbeltje met andere mensen op kantoor,
krijgen ze complimenten, drinken
ze een bakkie kofﬁe mee. Als de klus
na een week of drie is afgerond,
lopen ze twee keer zo breed de deur
uit.’’
Deurloo en zijn compagnons
Henk Klip en Martijn Hünteler verwachten dat ze nog voor jaren werk
hebben. In Nederlandse bedrijven
en parkeergarages hangen immers
tientallen miljoenen tl-buizen en
daarvan heeft Greenfox er nog maar
enkele tienduizenden vervangen.

Naaldwijker krijgt opnieuw een werkstraf voor bezit van wapens
NAALDWIJK • Op het TNT-kantoor

vonden ze het maar een merkwaardig pakketje dat in Naaldwijk afgeleverd moest worden. Er stak niets
minder dan een geweerloop uit de
doos die ze bij een woning moesten
bezorgen. De politie pakte in oktober vorig jaar een 22-jarige Naaldwijker op die het enkelloops geweer
via de website Marktplaats.nl had
besteld.
Het was de tweede keer dat de
Naaldwijker voor wapenbezit werd
aangehouden. In 2009 had hij al
eens een werkstraf gekregen voor de
handel in stroomstootwapens en

alarmpistolen. Het Openbaar Ministerie (OM) meende gisteren tijdens
een strafzitting bij de politierechter
in Den Haag dat de Naaldwijker
vanwege zijn hardleersheid een celstraf van liefst een halfjaar verdiende.
De rechter oordeelde echter anders en vond uiteindelijk dat de verdachte net geen celstraf verdiende.
Hij kreeg opnieuw een werkstraf,
met een omvang van in totaal tweehonderd uur.

DECORATIE
De verdachte verklaarde dat hij het

geweer op Marktplaats.nl alleen
maar had besteld ter decoratie. Hij
wilde het antieke wapen gewoon op
een mooi plekje aan de muur hangen.
Tijdens de inval in oktober in zijn
ouderlijke woning in Naaldwijk troffen de agenten er nog een enkelloops geweer aan en vervolgens nog
een alarmpistool, een stroomstootwapen en zelfs een aantal patronen.
Al deze goederen vielen onder het
verboden wapenbezit, aldus de politierechter.
Alleen kon de Naaldwijker voor
het geweer dat TNT onderschepte

niet gestraft worden. De Naaldwijker heeft het vuurwapen immers
nooit in handen gehad. Daardoor
was er volgens de rechter geen
sprake van wapenbezit.

HOBBY
De Naaldwijker wilde de rechter gisteren laten geloven dat hij ‘helemaal
klaar is’ met zijn wapenhobby. Hij
heeft zich nu toegelegd op de handel
in edelstenen. Ook daarbij is hij de
afgelopen tijd niet erg fortuinlijk gebleken. Hij is al eens overvallen en
ook opgelicht door liefhebbers van
de stenen.

