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Hulp voor jongeren
met eetstoornissen

Dick Jol is uitgeroepen tot de beste scheidsrechter van Nederland. Hij kreeg al vast bloemen. De echte prijs wordt later tijdens
een gala uitgereikt.
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Hagenaar Dick Jol
beste scheidsrechter
DEN HAAG - De Haagse
scheidsrechter Dick Jol is dit
jaar de winnaar van het Specsavers Gouden Kaart-klassement.
De nieuwe trainer van de Wassenaarse amateurclub Blauw
Zwart is dit jaar gekozen tot de
beste scheidsrechter van Nederland. Niet alleen de voetbalcompetitie was een spannende
strijd om de landstitel. Ook de
strijd om de Gouden Kaart was
een spannende, waarbij de arbiters wekelijks kritisch onder
de loep zijn genomen door de
vaste rapporteurs.
Jol reageert trots op zijn verkiezing tot winnaar van de Gouden
Kaart-trofee: “Geweldig om deze prijs te winnen. Ik kom dan

ook graag de prijs in ontvangst
nemen op het jaarlijkse voetbalgala.”
De beslissing viel dit weekeinde
tussen koplopers Jack van Hulten, Roelof Luinge en Dick Jol.
Jol kwam de laatste speelronde
niet in actie, maar eindigde het
seizoen met een gemiddelde
van 6,85. Luinge floot de
Ajax–Heracles. Hij kreeg daarvoor een 7,5 als beoordeling en
stootte daarmee Jack Van Hulten van de tweede plaats in het
eindklassement. Van Hultens
wedstrijd Utrecht-Groningen
kreeg van de rapporteurs een 6.
Luinge scoort een seizoensgemiddelde van 6,83, tegenover
een 6,79 van Van Hulten.

DEN HAAG - Zorgprogramma Eetstoornissen & Obesitas van PsyQ Haaglanden
heeft sinds een aantal jaren
een gespecialiseerd team dat
begeleiding biedt aan jongeren vanaf 16 jaar met een
eetstoornis of eetprobleem.
Begin juni, net na de examenperiode, start er weer
een nieuwe groep voor jongeren met anorexia en bulimia nervosa. Naast deze
groep is er ook een groep
voor jongeren met ernstig
overgewicht.
Veel jongeren houden hun
eetprobeem voor zich en
blijven er te lang alleen mee
worstelen. Vroegtijdige herkenning en behandeling van
het probleem, vergroot de
kans op herstel. Juist het alleen willen oplossen, en het
geheim willen houden is
deel van het eetprobleem.
Meiden en jongens die zich
afvragen of ze een eetstoornis hebben, of aan het ontwikkelen zijn, kunnen voor
advies vrijblijvend contact
opnemen met de afdeling
Eetstoornissen & Obestias of
zich via de Centrale Aanmelding en Toeleiding van PsyQ
aanmelden. Hetzelfde geldt
voor ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
over het eetgedrag van hun
kind. Zij kunnen ook los van
hun kind hulp krijgen voor
vragen die ze hebben over
hoe ze met hun kind moeten
omgaan. Wie meer informatie wil of vragen heeft kan
rechtstreeks bellen met PsyQ
Haaglanden, zorgprogramma Eetstoornissen & Obesitas: 070-3918080. Aanmelden kan via 0900-2357797 of
www.psyq.nl.

Eurest Support Services is voor een grote internationale opdrachtgever in Rijswijk op zoek
naar enthousiaste, vakbekwame gastheren en gastvrouwen die voor en achter de schermen
team komen versterken. Wij zoeken collega’s met een gastgerichte instelling, representativiteit, vakkennis en ervaring binnen de bedrijfscatering en horeca. Goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal is een pré. Kortom, werken in een dynamische omgeving voor
een interessante organisatie!
Ter uitbreiding van ons team in Rijswijk zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Medewerker Bediening Banqueting, 25 uur per week
(werktijden variabel tussen 07.00 en 19.00 uur, van ma t/m vr)

Cateringmedewerker B, 20 uur per week
(werktijden variabel tussen 09.00 en 15.00 uur, van ma t/m vr)
Zelfstandig werkend kok, 40 uur per week
(werktijden variabel tussen 07.00 en 19.00 uur van ma t/m vr)
Wat kun je verwachten?
Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden met volop doorgroei,- en ontwikkelingsmogelijkheden in een dynamisch en professioneel bedrijf, dat de komende jaren sterk zal
expanderen.
Reacties:
Graag zien wij uw schriftelijke sollicitatie met CV tegemoet voor 12 mei a.s. t.a.v.
Eurest Support Services BV, Leo Jutte, Postbus 60, 2280 AB Rijswijk of per e-mail naar
caroline.seyger@compass-group.nl.

Dé Gastoudercentrale Nederland
zoekt
EEN LIEVE ENTHOUSIASTE

GASTOUDER
IN BEZUIDENHOUT
(engels sprekend)
voor de opvang van een baby’tje
vanaf september op maandag,
dinsdag en woensdag en,
indien mogelijk,
de maand juni 5 dagen per week

Cardia is een christelijke organisatie voor wonen, (thuis-)zorg en welzijn.
Cardia bestaat uit de woonzorgcentra Landscheiding, Tabitha en
Onderwatershof i.o. en is een organisatie met korte lijnen, die volop in
ontwikkeling is.

U ontvangt hiervoor een prima
vergoeding per uur.
Interesse?
Bel de Servicedesk: 045-5615340
of mail:
infogoo@kinderopvanghumanitas.nl

Commercieel Medewerker (m/v)
Buitendienst Marketing
Wij bieden jou een leuke job met…
·
·
·
·
·
·
·

een goede werksfeer
een vast basissalaris
goede provisieregeling
extra bonus
een auto met GPRS
een GSM
een leuk product

Wij verwachten van jou…
· het bezit van een rijbewijs
· motivatie om te werken
· een goede uitstraling
Interesse? Neem dan contact met ons op.
Proximedia Nederland BV
Mevrouw K.J.J. Ameling
Molensteijn 5b
3454 PT De Meern
Telefoon: 030 - 266 96 96
E-mail: sollicitatie@nl.proximedia.com

Voor u te huur:
wooncomfort met allerlei faciliteiten onder handbereik
Bent u op zoek naar een appartement waarin u veilig kunt wonen en
van alle gemakken bent voorzien? Dan zijn de prachtige en ruime
één- en tweekamer appartementen in woonzorgcentrum
Landscheiding wellicht wat voor u.
In deze appartementen woont u zelfstandig, maar profiteert u van de
goede zorg en faciliteiten van Landscheiding. De keuken van
Landscheiding voorziet u van een dagverse maaltijd, verzorgenden
ondersteunen u waar dat nodig is en u hebt o.m. een winkel,
kapper, wasserij, fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste, diëtiste en
een zwembad onder handbereik. U kunt ook profiteren van het brede
aanbod van activiteiten in woonzorgcentrum Landscheiding. Om uw
veiligheid te garanderen, zijn de appartementen voorzien van
alarmering. En dat is wel zo’n veilig gevoel!
U kunt een appartement huren vanaf € 1.163,00 voor een
éénkamer appartement en vanaf € 1.860,00 voor een
tweekamer appartement.
Bent u geïnteresseerd geraakt? Neemt u gerust contact op met de
Cardia cliënten service: 070 – 33 84 600. Wij geven u graag meer
informatie en maken graag met u een afspraak voor een bezichtiging.
Woonzorgcentrum Landscheiding
Isabellaland 150
2591 SL Den Haag
www.cardia.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Eurest Support Services is voor een grote internationale opdrachtgever in Den Haag op
zoek naar enthousiaste, vakbekwame gastheren en gastvrouwen die voor en achter de
schermen team komen versterken. Wij zoeken collega’s met een gastgerichte instelling,
representativiteit, vakkennis en ervaring binnen de bedrijfscatering en horeca. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een pré. Kortom, werken in een dynamische omgeving voor een interessante organisatie!
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Barista Café, 25 uur per week
(werktijden variabel tussen 07.00 en 19.00 uur, van ma t/m vr)
Cateringmedewerkers B, 20 uur per week
(werktijden variabel tussen 09.00 en 15.00 uur, van ma t/m vr)
Zelfstandig werkend koks, 40 uur per week
(werktijden variabel tussen 07.00 en 19.00 uur van ma t/m vr)
Wat kun je verwachten?
Een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden met volop doorgroei,- en ontwikkelingsmogelijkheden in een dynamisch en professioneel bedrijf, dat de komende jaren sterk zal
expanderen.
Reacties:
Graag zien wij uw schriftelijke sollicitatie met CV tegemoet voor 12 mei a.s. t.a.v. Eurest
Support Services BV, Gerline Lacroes, Postbus 162, 2596 HR Den Haag of per e-mail naar
caroline.seyger@compass-group.nl.

