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Bakkie Westland
Vorigè wèek ontving ik tweemaat een
Bakkie Westtand, Vmr wie nu denkt mn
een kop koÍfe: dit is mdere kmk Een
Haass Balkie lijkt in de verst€ vert€ niet
op een Bal*ie Westland-
Om te beginnen hel soortelijk gewichl:
een l{esilards bakkie wegt rc'n drie kilo.
Dat slmp je niet effe weg tijdens de paas-
dagen. Dat luLt sowieso niet, het is vast
vmdsel. U begrijpt; een Bakkie Westland
is een groentepal*et. Znwel in Theater de
Naald kreeg ik er eeq alsmk bij een optre-
den voor omni-sporwereniging YELO. Ik
h6d al een mak vmr Wstlmders. Dat is
nu alleen mar grot€r geworden. Met
terugwerkende kracht schaam ik mij mk
een weinig vmr de msatie vm een stuk

van hun grondgebied. Daar hebben wij
woningen op gebouwd. Dàt hadden ook
hun grrenten kumen zijn.
De inloud van het Baldde Westlard is
simpelweg te omschrijven als een overdo-
sis vitamines. Een klmke bos radijs, een
forse bloemkool een feme dosering toma-
ten in alle soorten en matÉn. Puntpa-
prika's, sla en zelfs een primeur: groene to-
mut in 't zuur. Dat is nog niet op de
maxkq wordt er tmts bij vefield- Het spul
wordt blijkbaax eerst get€st op BNtm.
Enigszins huiverig ben ik wel: de groene
tomaatjs zijn ingemaakt met Amster-
dams zuur. Ik heb en gezonde aÍkeer m
alles dat door Amsterdam wordt inge
maàI:t - zoals ADO. Ttrch open ik het potje;

lat-opdeavondtrek De
gr@nten zijn te talrijk; ik
heb de komende twee
weken niet geneg maaltij-
den om de kilo's gr@nten
weg te knagen. Inclusief het
ontbijt. De m6te gmenten

Groene
tomaat in
het zuur:
primeur!
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zullen hun weg vinden in eel flink ge-
wlde gr@ntesep. Nee, dm die 'Gezuurde
Gloriei zoals de pot tomat€n vm kwekerij
Ba.kker heet.
Ik ovemin mijn schrmm en stop een zuur
tomaatje in mijn mond- cloria! Welk een
lekkernij. Groene tomaten in het zuur,

dat kmnen we niet in deze streken.
Een klein uur later is het polje
leeg. Zrlfs de fima Kesebeke - de
azijnleveranciers uit 020 - krijgen
vm mij een (iets te hud) schou-
derklopje.
Frnreemde gewording: ik
heb het aur gekregen van die
Westlanders en il< vind het nog

lekker ook

NOOTDORP

Open dagen
glastuinbouw
Wie wil weten hoe de regio er-
uitziet achter het 91re van de
ktr, doet er goed aan het week-
end van l1 en 12 april nm de
open dagen te gaan. Dan begint
nmelijk de 38ste editie var
Kom in de Km. Vijftien verschil-
lende bedrijven nemen ditjffi
deel aan de open dag. Van 10.00
tot V.oo uur zijn eÍ rondleidin-
gerl speurtochten en optredens.
Het thema is dit jaar mwiek

DELFT

Opening boerderij
met paaseieren
Kinderboerduij Thnthof opent
zaterdag 4 april vmr het eerst
de deuren. Tirssen 10.00 en
12.00 uur kunnen kinderen op
op Abtswoude 5 paaseieren zG-
ken in de waterspeeltuin vm de
kinderboerderij. ln dit geval zijn
gckleurde blokies verstopt. Bij
inlevering worden gekookte ei-
eren beschilderd.

DELFT

Voortaan eigen

sokken breien
Knottenwol verzorgt zater-
dag,! en mndag 12 april
van 14.00 tot 16.00 uur een
workshop sokken breier
In het atelier aan de vol-
dersgracht gaan aleelne-
mers m de slag met de
basis, zodat iedereel voor-
taan in zijn of haar eigen
mkken km voozien. Del-
name kost 40 euro, AaÍr-
melden via de website.
w-knol,tenwol.nl

DELFT

WiltieWartaalin
Theater De Veste
De vmrstcllingDe dng dat d2
papegmi zelÍírts ruil.dt zeggen
speelt woemdag 15 april in
Theater De Veste. Naast de drie
v6te rct€urs speelt dit keeÍ ook
Willie Waxtaal, van de Jeugd
vm Tègenwmrdig, mee. Om
20.15 uur gaàt de voorstelling op
zoek naax de eigen identiteit.
Mensen praten na en zeggen
vaak hetrelfde. Het gmt over de
moed om kwetsbaax t€ zijn voor
wie al weet hoe mmilijk dat is.
www,t h e dt e r d eve ste. n I
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resullaal is een pmd met drie ruim-
ten war dageljjks 32 mensen tege-
lijk terecht kmnen. ,,De inlmphuis-
kmer is voor personen zonder in-
dicatie. Dan is eÍ een ruimte waàr
dagbesteding wordt geboden aan
volwassenen en ouderen met een
ziekte of beperking. En de laatst€
kamer is bedoeld voor demente-
rende ouderen of ouderen met em-
stige beperkingeni'

Doordeweeks worden hier de hele
dag iltiviteiten mngcbodcn, zoals
muziek luisteren, tv ldjken, spelle
tjes doen oÍ eropuitgm. ,,We heb-
ben mk een speiale bus. Mrcht het

mmi weer worden, dan gaan we op
padj regt Veldhuijzen vm Zmten.

Sinds de opening vorige week
komt een handjevol mensen al re-
gelmatig nffi het Huis van Rie. De

Ats het mooi weer is
gaan we op pad met
onze speciale bus
-Lidy Veldhuiizen van Zanten

Huisvan Rie isvoor iedereen
Instelling pas een week open maar nu al een succes
NOOTDORP I Voor mensen
die kampen met aen de-
pressie, tichametijk be-
perkt zijn, die demente-
ren of die eenzaam zijn is
er nu het ontangs ge-
opendè Huis van Rie.
Deze privé-onderneming
biedt dagbesteding aan
voor iedereen die er be-
hoefte aan heeft.
NATASCHA FRENSCH

Het Huis vm Ne werd opgedcht
door Lydia Booster-Rullens. Zij ver-
noemde de getransfomeerde bibli-
ot1lek m het Ibningin Wilhelmi-
naplein naax haax mmder. Met een
gezin van zeven kindcrctr stond
deze Nmtdorpse er laroeger om be
kend óók nog eens voor iedereen in
de buurt te zorgen-

Dat is wat het Huis van Rie nu
ook doet, door het doelgrcpenbe-
leid om te gooien en oIEn te stm
vmr allerlei verschillende mensen.
,Yoor mensen die een lichmelijke
of veretmdelijke beperking hebben,
die smiaalpsychial"risch zijn en bij-
voorbeeld een depressie hebben,
maar ook voor mensen die gewoon
verlegen zitl.en om ecn pratjci ver-
LÉll. locatiemanager I jdy Veldhuij-
zen van Zmtel

Ruimtes
ZJ is één van de krachten achter de
priv6onderneming, wm sinds een
jm flink energie in is gestokeÍL Het

^ 
Dagbesteding voor ièdèreèn in het Huis van Rie. Het is er al een drukte van belang. Foro DÀNTELLAVÀN BERGEN

delstelling van het huis lijlt tr wer-
kerl Memen met en beperking hel-
pen elkaar er een beetje op weg.
,,Een mmnelijke bezoeker heeft een
herseninfrct gehad en een wouw
zit in en rolstcl. Ze kan zich niet
bewegen. Smen speelden ze lmtst
een potie darnmen, waaxbij de man
haar hielp om de stenen t€ verplmt-
senl' aldus de locatiemana8er.

Eerder werkle ze in de gehmdi-
€pteMorg. De anderen die bij het
Huis van Rie werken hebben wecr
andere zorgspecia.liteiten. De orga-
nisatie is vm plm later uit te brei-
den naar andere gementen.

Draagbaar'exoskelet' voorkomt pijnlijke rug
JET GMVEKAMP
DELFT I De eerste'exosketetten'
van het Dèlftse bedriJÍ LaÈvo
zijn verkocht. Het betreft een
sooË uilwendlg skètet dat
staun blédt aan borst en rug,
Laèvo zegt met dit skeLret goud
in handen te hebben ats het
gàat om het verhelpen Yan rug-
klachten,
Zeventig procsnt vàn alle Neder-
landeÍs kanpt met rugklachrcr4 zo
blijkt uit ontierzoek ran het Iande
lijke Informatie Net\a€rk Huisrt-
senzorg. De spieren kunnen dus
wel wat ondersteuning gebruiken
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Eèn proefpersoon test een

'exoskelet'. Foro LAEvo

Vmral zorgverleners en pakkets-
jourers gm diep gebukt onder
pijnlijke onderruggen. ,,Het sc
skelet verlicht vmrovergebogea

werk en bukkeni legt Boudewijn
Wisse van Iaevo uit

Harnas
De strunsnstructie is vmralsnog
de eersa. in zijn soort i:l ale wer€laL
Me1 het harnas kun de àager een
teak waÀÍbij de rug onder een
hoekvan4o graden staat dÍiek€er
Ianger omfortabel uitY@reL

Onderzoek van TNO wijst uit dat
de rugspieÍenmet ruim4.0 procent
minder worden belasf De mn-
structie is overigens niet bedoeld
om sewichte! te tillen die a.nders
te zwaax zouder zijn

De Laevq mals het harnas ook
wel wordt genremd is in tegen-
stelling tot mdere rugondereteu-
ningen gebruikswiendelijk en een
praktisch hulpmidtlel.,,Mede
omdat we geen gebruik makenm
motoreL"

De constructi€ is speciaal ont-
wikkeld voo: gebruik in sectoren
als zorg, logistiek en bouw. Werk-
nemem uit dere sectoren kunnen
hun werkg€vers attenderen op het
aanschaffen van deze skeletien-
,,Het hmas bewegt me. LpeIL
draaien, reiken en andere bewe-
gingen gaan gemal«kelijkl


