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SCHIPLUIDEN

Afscheid illustere
dirigenten Caecilia
Muziekvereniging Caecilia uit
Schipluiden neemt zaterdag afscheid van twee van haar dirigenten. Zo stopt Wim Gielesen
na 31 jaar als artistiek leider van
het jeugdorkest. En het harmonieorkest moet het binnenkort
doen zonder zijn dirigent Geert
Schrijvers, die sinds 2009 het
stokje zwaait. De twee nemen
zaterdag afscheid met een concert in de Dorpshoeve in Schipluiden. Aanvang is 20.00 uur.

DELFT

Ook weer licht op
Buitenwatersloot
Niet alleen de kerstboom op de
Markt wordt als vanouds ontstoken, ook iets buiten het centrum, langs de Buitenwatersloot, is er tijdens Lichtjesavond
weer volop activiteit. Tijdens het
evenmenemt ‘Lichtjes op de
Sloot’ is daar tussen de Van
Bleyswijckstraat en de Graswinckelstraat een klein wintermarktje met creatieve zelmaakproducten en knutselactiviteiten
voor de kinderen. Lichtjes op de
Sloot is op 8 december van
16.00 en 21.00 uur.

DELFT

Kerstmarkt vol
duurzame spullen
Bij de Papaver in de Delftse
Hout is er op 20 december
een duurzame kerstmarkt.
Op de markt presenteren
25 duurzame regionale bedrijfjes zich aan het publiek. Daarnaast zijn er
kraampjes vol biologische
streek- en seizoensproducten, alles in ‘een kerstsfeer
met vuurkorven en warme
chocolademelk’. De kerstmarkt is van 09.30 tot
16.30 uur. De Papaver zit
aan de Korﬂaan 6.

DELFT

Open dagen bij
ROC Mondriaan
Middelbare scholieren die willen weten wat de Delftse vestiging van ROC Mondriaan te bieden heeft, kunnen komende
vrijdag en zaterdag terecht op
een open dag. Tijdens deze
dagen zijn de scholen in bedrijf
en kan iedereen kennismaken
met de studenten en docenten.
Wie zich op een van de dagen
meteen wil aanmelden, moet
zijn BSN-nummer bij de hand
hebben. ROC Mondriaan zit aan
de Brasserskade 1. Voor het
complete programma zie
rocmondriaan.nl

PIJNACKER

Kerkdienst voor
gehandicapten
Kinderen met een verstandelijke
beperking en hun ouders kunnen zondag terecht tijdens een
speciale kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Pijnacker. De
aanwezigen worden uitgenodigd
om te zingen, muziek te maken
en naar het kinderkoor te luisteren’. De dienst is van 15.00 tot
circa 16.30 uur. Aansluitend is
er kofﬁe of thee.

FAMILIEONDERNEMINGEN | Normen en waarden wegen

Respect
voor oude
tradities
NOOTDORP | ‘Het gaat om het gevoel van
trots, in plaats van het grote geld’ en ‘Je
neemt minder risico’s bij het ondernemen’.
Eigenaren van familiebedrijven zijn het erover eens: als een onderneming van generatie op generatie wordt doorgegeven, tellen
normen en waarden veel zwaarder. Bij drukkerij Van de Sande in Nootdorp weten ze er
alles van.
TANYA VAN DER SPEK

,,Toen mijn vader op zijn 56ste overleed, stonden wij voor de keuze.
Doorgaan met de kleine drukkerij
die hij vier jaar eerder in het leven
had geroepen om het blad van voetbalvereniging RKDEO te maken of
niet?’’ herinnert Hans van de Sande
(57) uit Nootdorp zich. Zijn oudere
broer Peter en hij besloten het bedrijf voort te zetten. Hans was toen
18 jaar. En hij heeft nooit meer iets
anders gedaan.

Het familiebedrijf
voortzetten is
belangrijker dan
geld of een Porsche
–Hans van de Sande (57)
,,We hoefden de deur maar open
te zetten en het werk stroomde binnen,’’ zegt Hans. Zus Jolanda, broer
Eric, Hans’ echtgenote en twee
schoonzussen voegden zich erbij. Inmiddels is Hans’ 29-jarige zoon Raymond mede-eigenaar. ,,We hebben
nooit gekke dingen gedaan, iedere
vijf jaar keken we weer vooruit en

schaften we nieuwe machines aan.’’
Boeken, brochures, posters en ﬂyers rolden dagelijks van de persen.
Het RKDEO voetbalblad waar vader
Van de Sande ooit mee was begonnen, groeide uit tot het lokale weekperiodiek De Eendracht. Na de verhuizing naar een groter pand dertien jaar geleden aan de Ambachtshof 1 in Nootdorp, kwam ook de redactie van de Pijnackerse variant
Telstar tijdelijk in het pand.
,,Toen merkte ik wel het verschil
tussen werknemers van een reguliere onderneming en familieleden
in een familiebedrijf. Zo werd bijvoorbeeld rustig de airco hoog gezet
terwijl het raam tegelijkertijd open
stond. Het maakte ze ook niet uit of
het netjes was, terwijl ik niet naar
huis ga voor alles is opgeruimd.’’

Service
Ook Marjolein van Renssen van sigarenspeciaalzaak Van Renssen in
Delft herkent dat mensen in een familiebedrijf zich anders opstellen.
,,Het familiebedrijf zit in je bloed.
Mijn ouders zeggen bijvoorbeeld:
als een vaste klant slecht ter been
raakt, dan breng je de rookwaren bij

Z Marjolein van Renssen werkt al 25 jaar in sigarenspeciaalzaak Van
Renssen aan het Vrouwjuttenland in Delft. ‘Met een familiebedrijf
neem je minder grote risico’s’. FOTO DANIËLLA VAN BERGEN

hem thuis. Die service bied je gewoon. Laatst vroeg een dame die
net weduwe was geworden of ze
overgebleven sigaren terug mocht
brengen. Dan zeg ik: natuurlijk
krijgt u uw geld terug. Ook bied ik
haar een stoel en ’n kop kofﬁe aan.’’
Marjolein neemt minder grote risico’s, merkt ze zelf. ,,Een ander zou
sneller verhuizen. Maar ik kan toch
niet zomaar weg van de plek waar

mijn over- overgrootvader in 1897 is
gestart? En momenteel zit ik te vergaderen over het veranderen van
twee lampjes. Zoiets kleins als twee
lampjes! Uit respect voor je ouders
verander je niets rigoureus.’’
Ook Hans neemt geen ingrijpende
beslissingen. ,,Tien jaar geleden hadden we heel veel geld kunnen krijgen voor het bedrijf als we het hadden verkocht. Maar het gaat ons

‘Hopelijk is dit het laatste lijk uit de kast van de A4’
DJENNA PERREIJN
MIDDEN-DELFLAND | Het college

van b en w van Midden-Delﬂand
heeft Rijkswaterstaat om opheldering gevraagd nadat gisteren
naar buiten kwam dat vorig jaar
scheuren zijn ontstaan in de betonconstructie van de Ketheltunnel in de nieuwe A4 tussen Delft
en Schiedam. ,,Dat was ons niet
bekend, het nieuws heeft ons via
een rare omweg, namelijk de
krant, bereikt,” zegt wethouder Govert van Oord.

De scheuren zijn vorig jaar ontstaan in de ‘tunnelmoten’. Dit is
toen niet gemeld aan de gemeente
Schiedam. Pas toen een bouwinspecteur in februari van dit jaar
zag dat aannemerscombinatie
A4all de wand aan het repareren
was en A4all werd geconfronteerd
met de daarvan gemaakte foto’s,
kwam de melding.
,,Rijkswaterstaat doet de scheuren daarom af als ‘oud nieuws’,
maar dat was het voor ons bepaald
niet. Hopelijk was dit het laatste

lijk uit de kast.” zegt de wethouder.
Hoewel de problemen aan de
kant van Schiedam zitten, maakt
de gemeente zich toch zorgen. ,,We
vragen Rijkswaterstaat om garantie dat de scheuren niet ook op andere plekken kunnen voorkomen.”

Onzeker
Wethouder Van Oord verwijt Rijkswaterstaat verder dat de gemeente
Midden-Delﬂand keer op keer niet,
te laat of maar half wordt geïnformeerd. ,,Daar worden wij onzeker

van.” Een ander probleem dat nog
niet is opgelost, is de vergunning
die het Hoogheemraadschap van
Delﬂand wil om het wegpompen
van (extra) grondwater mogelijk te
maken. Dat zou de veengrond aantasten. 15 december wordt duidelijk of de vergunning er komt.
De gemeente juicht de toezegging van minister Schultz van
Haegen toe om de geplande opening van de weg rond 18 december uit te stellen als zaken niet op
orde zijn.

