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THW viert dynamisch decennium
M. RURUP
Vanuit de lange traditie van De Laar
vierde de opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen (THW) in Den
Haag op 10 oktober jl. haar tienjarig
bestaan. Deze rnijlpaal werd uitgebreid
herdacht met een receptie, een reiinie,
een 6 gangen-diner en een daverend
feest. Een jaar van voorbereidingen
ging eraan vooraf en deTHW-Den Haag
kan nu terugkijken op een zeer geslaagde jubileurnviering.
Uit alles bleekdat de THW bij de viering graag
de 'omgeving , i n de ruimste zin van het
woord, wilde betrekken. Twee dagen voor de
lustrumdag deelden derdejaarsstudenten
bakjes Haagse Bluf uit aan de buurtbewoners
om hen voor te bereiden op de mogelijke
drukte. Ook i n het centrum van Den Haag zijn
de Hagenaars getrakteerd op Haagse Bluf.
Een stukje promotie waarop belangstellend
en enthousiast gereageerd is. Vanaf die dag
kwam de voorbereiding in een stroomversnelling. Leveranciers reden af en aan, studenten
volgden geen colleges meer, maar zorgden
voor inrichting en aankleding van de verschillende locaties en maakten een start met de
catering-werkzaamheden.
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Wat dat betreft staat de THW-Den Haag bijzonder stevig, want haar wortels gaan diep
terug, zelfs tot in de vorige eeuw, toen de
Stichting Laan van Meerdervoort een begin
maakte met het huishoudonderwijs in Den
Haag. Momenteel maakt de studierichting
deel uit van de sector Economie en Management van de Haagse Hogeschool. De THW
brengt managers en voorlichters op de arbeidsmarkt, die daar nog steeds gretig aftrek
vinden. Studierichtingsleider Drs. J. van
Krimpen wist te melden dat de THW in HBOland de derde plaats inneemt i n de ranglijst
van gunstige werkgelegenheidsvooruitzichten voor de afgestudeerden.

Reiinie
In het schoolgebouw aan de Morsestraat
vond vervolgens de reiinie van oud-studenten
en oud-medewerkers plaats. Onder het genot
van een drankje en een hapje werd duidelijk
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De lustrumdag ging 's middags van start met
een receptie. De studenten waren echter al
vanaf acht uur in de weer om alles in gereedheid te brengen. Het jubilerend THW-team
ontving tijdens een receptie i n de Houtrusthallen een gemengd gezelschap bestaande
uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
instellingen, onderwijskringen en ex-medewerkers.

Stevig
Mrd,Vermeulen, oud-directeur van de oudste
THW Academie "Diedenoort" i n Wagenin%gen,een man, die de THW i n Nederland met
liveel inzet heeft gepromoot en dat nog steeds
kdo&door middel van symposia en congres-
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wasieren uit over alle moen.
r in de, rot restaurant orngetowrde, gyinzden en f~etsenkelder een
dine? van zes gangen geseweerd. Zowel de
waorbereiding alsde uitvwringervan was voll e a in hrPnden w h studonten. Maar liefsl
"
Igaden kregen een vmrtreffelijke maaltijd voorgwhoteld. esn fantastmhe prestatie
De aag wera ar@esloten mrpt een granaloos
feest w o r studenten, afgestudeerden en medewerkers. Qp de plaats waar anders sportevrnsmenten plaatsvinden. stonden nu een

band en een discotheek. In een andere zaal
zorgde een jazz-band voor muziek. ledereen
kon er iets van zijn gading vinden. Ook hat
feest was een trefpunt van oud-studenten.
De afgelopen tien jaar heeft de opleiding haar
aoede naam kunnen handhaven door, kwali:
k i t en degelijkheid te bieden. Daarmee-gaat
de Haagse THW springlevend de toekornst inf
In Den Haag kijken ze alweer uit naar hetjaah
2000, naar een bruisend vierde lustrurnh-i:.B
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M. (Margot) Rurup is docente bij de sect13 &8fi%I
mle en Management van de Haagse HO~~WI&IE
Postbus 17180,2502 CD Den Haag.
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