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DEZE WEEK
■ Geen fietsasfalt op  

Hoorneslaan-oost 3
■ Nieuw Brittenburg   

voor grand publiek K5
■ Campers zes uur   

welkom in Katwijk K1

■ Coming-out voor   
ds. Van Duijvenbode 2
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WOORDEN SPREKEN:

’De gehele wetenschap
is niets meer dan een

verfijning van het dagelijks 
denken.’

Albert Einstein

Abonnee, maar toch
geen krant ontvangen?

Bel vrijdagmorgen tussen
8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

De gemeente heeft voor de twee-
de fase van het Katwijkse haven-
gebied een nieuw stedenbouw-
kundig plan laten opstellen. Net 
als in het eerdere plan wordt uit-
gegaan van vooral nieuwbouw. 
Het enige pand dat aan de visse-
rijhistorische Prins Hendrikkade 
behouden blijft, is voormalig re-
derijgebouw van M. Parlevliet. 
Het pand van het voormalige 
scheepstimmerbedrijf Gebr. Taat 
is ook het behouden waard, vindt 
de Katwijkse Lies van Beelen. 
Het pand is, naar nu blijkt, ont-
worpen door de bekende archi-
tect H.J. Jesse.

Tot 1900 waren er, voor zover be-
kend, drie grote scheepstimmer-
bedrijven in Katwijk: De Vreugd, 
toen nog net buiten het dorp in de 
buurt van de Vuurbaak, Meerburg 
aan de Voorstraat en D. Taat, ook 
aan de Voorstraat, tegenwoordig 
Taatedam. Van die drie bedrijven 
is Taat als enige scheepstimmerbe-
drijf  na 1900 doorgegaan. Na 1945 
werd de modernisering van de Kat-
wijkse vissersvloot door een drie-
manschap bepaald: Zwitser voor de 
machinerie en afbouw, Taat voor 
het timmerwerk en Van Duijven-
bode voor de elektra.

Taat was tot 1984 actief  in de 
scheepsbouw en als rederij tot 1972. 
Het scheepstimmerbedrijf  kent 
een rijke historie. Het heeft vanaf 
1850 maar liefst 113 bomschuiten 
gebouwd voor de visserij, 14 red-

Weer pand Jesse met sloop bedreigd

Pleidooi voor behoud ’Glazen Kast’ aan haven

Het karakteristieke witte pand op de hoek van de Prins Hendrikkade en Hans van der Hoevenstraat, van pakhuis, zeilmakerij/taanderij tot timmerbedrijf en 
sportschool.
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Een Grand Café, internetaan-
sluitingen, een Gamezone, een 
studiecentrum, werkplekken voor 
zelfstandig ondernemers, confe-
rentieruimte en een fi lmzaal. Dat 
zou allemaal samengevoegd kun-
nen worden in de ’bibliotheek van 
de toekomst’. De voorlopige kos-
ten worden geraamd op ruim 13,2 
miljoen euro. ’Maar’, geeft bur-
gemeester Jos Wienen in zijn 
nota aan, ’het genoemde bedrag 
is indicatief ’.

De gemeente Katwijk en het be-
stuur van Bibliotheek Katwijk 
brachten afgelopen vrijdag een 
persbericht naar buiten met het 
nieuws, dat zij een nieuw ’func-
tioneel ontwerp’ voor de biblio-
theken in Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg hebben gemaakt. ’Het 
ontwerp beschrijft het bibliotheek-
werk van nu en in de toekomst. Het 
bestaat uit een netwerk van biblio-
theken in alle dorpskernen van de 
gemeente Katwijk.’
’De bibliotheek van de toekomst 
wordt een multimediale ontmoe-
tingsplaats die mensen helpt hun 
weg te vinden in de overvloed van 
informatie, ze op ideeën en in ge-
sprek met anderen brengt’, licht 
directeur Margreet Buwalda van 
de bibliotheek Katwijk toe. ’De be-
hoeften van bibliotheekgebruikers 
veranderen. De gebruiker van nu 
komt niet alleen boeken en muziek 
lenen, maar deelt ook kennis en in-
formatie en is steeds vaker online te 
vinden. Daarnaast is informatie in 
overdaad beschikbaar via verschil-

VVD zegt ’No way’

Bibliotheek wordt 
multimediale
ontmoetingsplaats 

Wie wat bewaart, die heeft wat. 
Een gezegde dat zeer van toepas-
sing is op de redersfamilie Meer-
burg. En daar heeft de in Rijns-
burg woonachtige Elly de 
Leeuw-Hilberts de vruchten van 
geplukt. Haar speurtocht in het 
omvangrijke archief van Meer-
burg heeft een fraai vormgegeven 
boek opgeleverd, waarin de ge-
schiedenis van vier generaties 
Meerburg én de geschiedenis van 
Katwijk uitgebreid aan de orde 
komen. 

Een geschiedenis die begint in 1806 
met de komst van de Leidse wees-

jongen Fierman Eduard Meerburg 
naar familie in Katwijk en die ein-
digt in 1989 met het overleden van 
Dirk Fierman Eduard (D.F.E.) 
Meerburg. 
’Meerburg en Katwijk. Vier gene-
raties reders en bestuurders’, luidt 
de titel van het boek dat afgelopen 
dinsdagmiddag werd gepresenteerd 
in het Katwijks Museum. Arend 
Meerburg, zoon van Dirk Fierman 
Eduard, noemt het resultaat in het 
voorwoord van het boek ’zeer aan-
trekkelijk’. ’Het vormt niet alleen 
de beschrijving van de activiteiten 
van die vier generaties, maar Elly 
heeft deze in de context van de ge-
schiedenis van Katwijk geplaatst. 

Men leert van alles over de revolu-
tionaire ontwikkelingen in de vis-
serij, de overgang van bomschuit 
naar logger en trawler, perikelen in 
de gemeenteraad en de oorlogstijd.’
Meerburg roemde ook de inzet van 
de auteur. ’Zij heeft heel wat door 
moeten spitten, want de Meerbur-
gen bewaarden alles. Er is jaren 
geleden al een bedrijfsarchief ge-
maakt dat in het Rijksarchief is in 
te zien. En in mijn kelder stonden 
nog negen dozen van mijn vader.’

Nieuwsgierigheid
Voor De Leeuw-Hilberts was het 
niet de eerste keer dat zij in archie-

Boek over vier generaties Meerburg
is een ’cadeautje voor Katwijk’

Arend Meerburg en Elly de Leeuw-Hilberts zijn beiden zeer tevreden over het resultaat van enkele jaren noeste arbeid: 
’een bijzonder boek’, zoals Meerburg zei.
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SGP Katwijk wil gelijkwaardigheid 
van paarden, honden en zeevissers 
op het Katwijkse strand. Dat vroeg 
raadslid Dirk Remmelzwaal vorige 
week donderdag in de commissie 
Bestuur. Paarden hebben op 
het strand de meeste privileges. 
Die mogen namelijk in de 
zomermaanden al op het strand als 
de temperatuurmeter 18 graden of 
lager aanwijst. Dat voorrecht gunt 
Remmelszwaal ook aan honden en 
zeevissers. 
De Katwijkse zeevissers hebben 
zich verenigd in een bloeiende 
vereniging van zo’n 250 
leden, volgens de SGP’er veel 
gepensioneerden die graag overdag 
willen vissen.

Burgemeester Jos Wienen kan zich 
wel vinden in de redenering van 
de SGP’er, maar wil het eerst nog 
laten uitzoeken door de juridische 
afdeling van de gemeente. ’Als er 
geen reden is om het niet te doen, 
dan moeten we dat regelen.’

SGP: paard, 
hond en
zeevissers
gelijkwaardig

GemeenteBelangen heeft verkeers-
wethouder Thijs Udo gevraagd om 
de veiligheidssituatie op de Sport-
laan nog eens kritisch te bekijken. 
Twee weken geleden werd daar een 
racefi etser, die vanaf het duinfi ets-
pad die weg opreed, door een auto 
aangereden en kwam daarbij om 
het leven.

De werkzaamheden voor herinrich-
ting van de Sportlaan gaan bin-
nenkort van start, merkte Esther 
Schonenberg op, die voor die tijd 
de veiligheidssituatie daar nog eens 
nader wil laten te bekijken.
Wethouder Thijs Udo zegde toe dat 
te laten doen en binnen een paar 
weken met antwoord te komen.

GB vraagt 
aandacht voor 
’dodenkruising’

Vervolg op pagina 2

ven dook. In 2007 ontving de toen 
64-jarige Rijnsburgse de scriptie-
prijs van de Open Universiteit voor 
haar scriptie over de Rotterdamse 
havenbaron Willem van der Vorm 
(1873-1957). Nog in datzelfde jaar 
was haar nieuwsgierigheid naar de 
Katwijkse redersfamilie Meerburg 
gewekt. 
’Ja, hoe gaat dat. Ik raakte geïnte-
resseerd, vroeg me iets af, ging op 
zoek naar bronnen en zo ontstond 
het verhaal’, vertelde De Leeuw-
Hilberts dinsdag. ’Dat verhaal be-
gint met de eerste generatie Meer-
burg, de in 1799 geboren Fierman 
Eduard Meerburg. Fierman was de 
achternaam van zijn moeder en die 
naam werd een voornaam in de fa-
milie Meerburg. In 1806 komt deze 
Fierman als wees naar Katwijk om 
bij zijn familie Taat te gaan wonen. 
Hij richtte later zijn eigen rederij 
op, was bestuurslid van de redding-
maatschappij en raadslid.’
Die combinatie van reder en be-
stuurder komt in de volgende ge-
neraties steeds terug. Onder leiding 
van Dirk Meerburg (1832-1905) 
wordt Meerburg de grootste rederij 
van Katwijk. Hij maakt maar liefst 
38 jaar deel uit van de gemeente-
raad als raadslid, wethouder en 
loco-burgemeester. En daarnaast 
had hij zitting in verschillende com-
missies. 
Dirk’s zonen Fierman Eduard 
(1859-1942) en Pieter (1860-1932) 
namen in 1885 de rederij over. Pie-
ter leidt de rederij en Eduard ont-
wikkelt de haringhandel. Eduard 
was een van de oprichters van Re-
derijvereniging Vuurbaak. Beiden 
namen onder andere zitting in de 
gemeenteraad. 

Verdriet
De rederij wordt overgenomen 
door Pieter’s zoon Dirk Fierman 
Eduard (1902-1989). ’Toen kwam 
de oorlog en werd er niet meer ge-
varen. Dirk werd commandant van 
de BS in Katwijk. Uit de dozen van 
Arend bleek, dat Dirk een geheime 
telefoonaansluiting had. Dirk be-
schreef ook hoe de BS oefende. 
Informatie die je nergens anders 
vindt’, aldus de auteur. Ook Dirk 
vervulde vele bestuurlijke functies. 
Verdriet bleef hem en zijn vrouw 
echter niet gespaard. In de zomer 
van 1945 verdrinken de twee oudste 
kinderen Matthijs (9 jaar) en Berta 
(7 jaar). Alleen Arend bleef over. 
Toen duidelijk werd, dat Arend lie-
ver ingenieur werd, verkocht Dirk 
de schepen. In 1972 kwam er een 
eind aan 150 jaar Meerburg’s Re-
derij en haringhandel. Dirk wijdde 
zich aan zijn vele bestuursfuncties. 
In 1988 richtte hij de Stichting Her-
inneringsfonds op die jaarlijks de 
Meerburgprijzen uitreikt. 
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lende kanalen en is digitalisering 
aan de orde van de dag.’

’Surplus’ kernbieb
In Katwijk aan Zee moet een ’sur-
plus’ kernbibliotheek komen, een 
bieb met extra functies, zoals Grand 
Café, Gamezone en studiecentrum. 
’Die bibliotheek is aantrekkelijk 
voor doelgroepen waar de tradi-
tionele bibliotheek de aansluiting 
mee kan verliezen, bijvoorbeeld 
jongeren. Daarnaast betekent het 
een toegevoegde waarde voor het 
centrumgebied van de gemeente: 
de plek waar een aantrekkelijk 
winkelcentrum, enkele bijzondere 
voorzieningen en strand en zee al 
aantrekkingskracht hebben. De 
bibliotheek en het centrum verster-
ken elkaar op deze manier over en 
weer’, vindt burgemeester Wienen.
De overige kernen in de gemeente 
worden niet vergeten. Wienen stelt, 
dat er een passend bibliotheeknet-
werk voor alle dorpskernen komt. 
’Het netwerk bestaat uit biblio-
theekservicepunten ondergebracht 
bij andere instellingen, kernbiblio-
theken als onderdeel van multi-
functionele accommodaties.’

Vervolg op pagina 2

De Jong’s
taxicentrale
��4012277

Waar wijsheid regeert,
zal het recht zegevieren.

Rijnstraat 119  2223 EA Katwijk 

Telefoon  071  40  30  151

DE MILL IANO a d v o c a t e n

Deze week extra voordeel bij:

Zie alle aanbiedingen op pagina
abonneekorting in deze krant!

Abonnee
korting
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Kantoorboekhandel

Bestel online: www.bergkat.nl

Ambachtsweg 7a   |   2222 AH Katwijk   |   071 408 14 97   |   info@drukkerijallin.nl   |   www.drukkerijallin.nl
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Wellpool bad!
Kijk verder in deze krant.
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Burgemeester 
had in pand 
Meerburg 
kunnen wonen

Vervolg van voorpagina

De Leeuw-Hilberts reikte het 
eerste exemplaar van haar 
boek uit aan burgemeester Jos 
Wienen. ’Wist u trouwens dat 
u als burgemeester eigenlijk in 
dit pand had kunnen wonen?’ 
Ja, dat wist Wienen. ’De 
gemeente zou dit huis krijgen, 
mits de burgemeester er zou 
gaan wonen. Anders zou het 
een publieke functie moeten 
krijgen’, antwoordde hij. Maar 
de gemeente zag in de jaren 50 
van de vorige eeuw af van het 
aanbod en zo werd het pand in 
1953 in gebruik genomen als 
politiebureau.
Wienen noemde het boek 
’een cadeautje voor Katwijk’. 
’Dit is ook de leukste manier 
van geschiedenis. Het wordt 
veel tastbaarder door het 
verhaal achter een naam. Ik 
vind het ook interessant dat 
er zoveel boeken over Katwijk 
verschijnen. Ik hoop dat er 
nog velen zullen volgen.’  

Het fraai vormgegeven en rijk 
geïllustreerde boek (oplage 
500) is voor 24,95 euro te koop 
bij het Katwijks Museum aan 
de Voorstraat in Katwijk aan 
Zee.
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De bewoners van woonzorgcen-
trum De Vlietstede in Rijnsburg 
verhuizen volgend jaar tijdens de 
nieuwbouw naar een tijdelijk 
zorgcentrum op het terrein van 
de voormalige Groenteveiling in 
Katwijk aan den Rijn. Dat liet 
directeurbestuurder Gerard Her-
brink van de Katwijkse stichting 
Woonzorgcentra DSV vorige 
week donderdagmiddag weten bij 
de ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst met de 
gemeente voor de ontwikkeling 
van Havenplan 2.

Bewoners Vlietstede tijdelijk naar
locatie groenteveiling Katwijk-Rijn

Entree aan de Sandtlaan naar het terrein van de voormalige groenteveiling, waar volgens DSV het tijdelijke 
zorgcentrum De Vlietstede kan komen.
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’Heel veel mensen houden zich er 
mee bezig’, zegt dominee Dirk 
van Duijvenbode. Het bericht van 
Van Duijvenbodes coming-out 
als homoseksueel is in veel krin-
gen als een bom ingeslagen. De 
van oorsprong Katwijkse predi-
kant wil daarover nu openheid 
van zaken geven, juist om geruch-
ten te voorkomen.

Door Pieter Hartevelt

Van Duijvenbode maakt een rede-
lijk ontspannen indruk als hij zijn 
relaas doet op een terras in Was-
senaar. Lang heeft hij zijn ware ge-
voelens voor de buitenwereld ver-
borgen gehouden. Terwijl hij van 
zijn cappuccino drinkt vertelt hij: 
’Homoseksuele gevoelens sluimer-
den al tijdens mijn puberteit. Ik wil-
de er echter niets van weten. Ik was 
bekend met de tekst uit Leviticus, 
waarin staat dat homoseksualiteit 
een gruwel is en ik wilde niet naar 
de hel. Bovendien was Katwijk als 
een warme deken, voor mijn gees-
telijk leven en als enig kind zonder 
ouders. Die wilde ik niet kwijt, dus 
zweeg ik over mijn ware gevoelens.’ 
Zijn vader ontviel hem al op jonge 
leeftijd en zijn moeder in zijn stu-
dietijd.

Depressies
In Katwijk, in een vriendengroep 
van de Gereformeerde Bond, leer-
de Van Duijvenbode zijn vrouw 
Marianne kennen, waarmee hij nu 
ruim 20 jaar getrouwd is. ’Het was 
toen voor mijzelf  een goede keuze, 
maar nu is de situatie heel anders 
dan toen. In de tijd dat ik mijn stu-
die had afgerond, hadden we drie 

kinderen. We verhuisden naar het 
Brabantse Nieuwendijk, mijn eer-
ste gemeente.’ De homoseksuele 
gevoelens staken echter later tijdens 
zijn predikantschap in Strijen weer 
de kop op. De Katwijker vertelde 
het toen aan zijn vrouw Marianne, 
met wie hij toen vijf  kinderen had.

Het was ook de tijd dat Van Duij-
venbode en zijn vrouw samen hulp 
zochten bij een seksuoloog. ’Ik had 
last van depressies, maar ten diep-
ste was het toch de geaardheid waar 
het om ging. Daarna werd ik beroe-
pen als predikant op Urk. Een pas-
sage uit het boek Hosea was mijn 
intrede tekst. Deze tekst gaf hou-
vast. Het tot stand komen van de 
Protestantse Kerk (PKN) ging als 
een storm over Urk. Ondertussen 
werd de strijd met mijn geaardheid 
heftiger.’ 
Na Urk kwam de gemeente in ’s 
Gravenzande. Van Duijvenbode: 
’Het is een ander soort gemeente, 
wel confessioneel maar opener. 
Blijkbaar vond ik hier de ruimte 
om openheid van zaken te geven 
over mijn geaardheid.’

Dubbelleven
Van Duijvenbode vertelt verder: ’Ik 
wilde geen dubbelleven meer lijden. 
We hebben gewacht tot de kinde-
ren oud genoeg waren om het ze te 
vertellen. Een predikant die ik een 
vertrouwen had genomen, hielp mij 
om mijn verhaal in de kerkenraad te 
brengen. De reactie van de kerken-
raad was warm en begripvol en deze 
had voor mij een bezinningsperiode 
van drie maanden ingesteld en zou 
zelf drie maanden zwijgen. Daar 
had ik respect voor. Eind augustus 
was er een vergadering en heb ik 

een verklaring voorgelezen. Het lied 
’Broken’ van Kees Kraayenoord 
werd gespeeld. Dit verwoordde 
goed mijn gevoelens, leven vanuit 
gebrokenheid, zoals wel meer liede-
ren van deze zanger. Neem bijvoor-
beeld een regel als: ’there is no sha-
dow in Your presence.’’

Een dag later ging er een storm 
door Nederland. Er doen ook ge-
ruchten de ronde dat Van Duij-
venbode geschorst zou zijn. Van 
Duijvenbode: ’Ik hoef niet in de 
publiciteit te staan, maar ben als 
dominee wel een publieke fi guur en 
bekleed een publieke functie. Daar-
om wil ik mij verantwoorden. Ik 
wil als predikant blijven dienen in 
Gods Koninkrijk. Dat ik geschorst 
zou zijn, is pertinent onwaar. Ik 
ben vrijgesteld van mijn taken in ’s 
Gravenzande om tot rust te komen. 
Maar ik preek nog steeds buiten ’s 
Gravenzande.’

Geloof
Van Duijvenbode is door zijn 
coming-out niet van zijn geloof 
gevallen. ’Ik weet dat ik God niet 
verlaten heb, omdat Hij mij niet 
verlaten heeft. Sterker, ik voel dat 
mijn relatie met Hem door dit alles 
persoonlijker is geworden. Ik heb 
altijd met een geheim op de preek-
stoel gestaan. In mijn preken liet ik 
wel eens iets doorschemeren, maar 
ik was nooit open en concreet en 
dat zat mij dwars. Zwijgen maakte 
mij harder en  soms bitter. Nu voel 
ik veel meer liefde en kan deze beter 
uiten. Er is een blokkade weggeno-
men.’

In het pastoraat kreeg Van Duij-
venbode ook te maken met ge-

meenteleden die worstelden met 
hun geaardheid of ook met andere 
problemen, waardoor mensen op 
hen neerkeken of verstootten: ’Ik 
heb deze mensen altijd met liefde 
en begrip kunnen omringen. Vlak 
voor mijn eigen coming-out heb ik 
nog zoiets meegemaakt. Ik heb ze 
altijd proberen te helpen. Als God 
goed is voor mij, moet ik anderen 
ook zo behandelen.’ 
Van Duijvenbode vindt zich nog 
steeds thuis in en verwant met de 
rechterfl ank van de kerk. Zijn ge-
loof, als geboren stoere Katteker, 
is niet aan het wankelen gebracht, 
zegt hij. ’Mijn leefwereld stond te 
schudden, mijn zielenleven niet. 
Door alle aanvechtingen heen weet 
ik: ik ben dicht bij God, heb Hem 
nodig, net zoals ik de kansel nodig 
heb. Iemand vroeg: Hoe kun je nu 
nog blijven preken? Ik antwoordde: 
Met mijn God spring ik over een 
muur!’

Bezinning
In de confessionele hoek en de Ge-

reformeerde Bond in de Protestant-
se Kerk moet er volgens Van Duij-
vebode concretere en praktische 
bezinning op het thema homosek-
sualiteit komen. ’Veel ambtsdragers 
en gemeenteleden weten het niet 
van elkaar en kunnen elkaar dus 
ook niet helpen. Ook de teksten 
die vaak vanuit de bijbel worden 
aangedragen om homoseksualiteit 
en homoseksuelen te veroordelen, 
zullen opnieuw moet worden bestu-
deerd. Zo dacht ik altijd dat er voor 
homoseksualiteit geen vergeving 
was. Dat veranderde later toen ik 
de teksten meer in hun context ben 
gaan lezen.’
Dat laat onverlet dat sommige ge-
lovigen vaak denken dat het onder 
homoseksuelen één en al Sodom 
en Gomorra is. Van Duijvenbode 
denkt dat dat komt, omdat men 
slechts naar de excessen kijkt en 
homoseksualiteit op een hoop 
gooit met perversiteit. Hij wijst zo-
genaamde bevrijdingspraktijken in 
evangelische kringen om homo’s te 
genezen ook af: ’Ik ben nooit naar 
zo’n bevrijdingsdienst geweest. Dat 
had me alleen maar verward, het is 
geen ziekte. Bovendien: ik heb er 
heel veel voor gebeden, maar het 
ging niet weg.’

Een predikant heeft een voorbeeld-
functie en de kerkleden kijken vaak 
op naar hun voorgangers en ambts-
dragers. Een dominee die ’ineens’ 
homo blijkt te zijn, kan voor veel 
mensen een reden zijn om  hun 
geloof in twijfel te trekken. Van 
Duijvenbode: ’Ik heb begrip voor 
het ingrijpende karakter van een 
coming-out en hoop dat zij door dit 
verhaal God niet kwijtraken en dat 
zij de zegen die in mijn bediening 
ontvangen is niet in twijfel trekken. 

Een voorganger is een medium van 
heil en niet het heil zelf. Bovendien 
ben ik nog steeds dezelfde Dirk van 
Duijvenbode. Dezelfde en toch an-
ders, dat vind ik wel goed verwoord 
zo.’

Wereld op zijn kop
Tegelijk is Van Duijvenbode nog 
steeds verbijsterd dat, doordat hij 
een ding vertelt, meteen de hele we-
reld op zijn kop staat. ’Voor velen 
is het misschien nieuw, maar wij 
zijn hier al tien jaar mee bezig.’ Van 
Duijvenbode en zijn vrouw wilden 
de kinderen niet met dit probleem 
opzadelen toen ze nog kleiner wa-
ren. Inmiddels zijn ze allemaal pu-
ber of jongvolwassen. ’Het was een 
moeilijk moment. Het kwam als 
een schok binnen, maar de kinde-
ren gingen er wijs mee om.’

In de familie was er ook grote ver-
bazing en veel verdriet. ’Mijn vrouw 
en ik zijn nog bij elkaar, maar de si-
tuatie is niet meer te matchen.’ Het 
gezin heeft net als de gemeente nu 
een periode van bezinning in ’s Gra-
venzande. Het gaat over ingrijpende 
veranderingen . Over zijn toekomst 
als predikant zegt van Duijvenbo-
de: ’Ik hoop het evangelie te blijven 
verkondigen. Het laatste wat ik wil 
is mijn wortels loslaten. Mijn roe-
ping en geloof zitten even diep ge-
worteld als mijn geaardheid. Ik kan 
dit niet kwijt en ben met hart  en 
ziel dominee.’

Dominees die uit de kast komen 
kiezen vaak voor een vrijzinnige 
kerk en prediking. Van Duijven-
bode denkt er niet aan om vrijzin-
nig te worden: ’Wel heb ik mij af-
gevraagd of ik in mijn keuze voor 

de coming-out op de goede weg zat. 
Ik heb juist veel verborgen omgang 
met de Here ervaren op de kansel 
in deze bewogen maanden. Ik kan 
mij niet voorstellen dat dit iets van 
de duivel is.’

Homohuwelijk
Over het homohuwelijk zegt Van 
Duijvenbode: ’De bijbel spreekt al-
leen over het huwelijk tussen man 
en vrouw. Dat zag ik vroeger zo 
en dat is nog steeds het geval. Veel 
christenhomo’s kiezen daarom voor 
een geregistreerd partnerschap en 
dat kan ik me voorstellen.’ Hij 
vindt dat weigeringsambtenaren 
net zo dienen te worden gerespec-
teerd als de voorstanders. Je moet 
het ene kwaad nooit met het andere 
bestrijden.’

Door alles wat er gebeurd is, is het 
een eenzame tijd voor Van Duijven-
bode: ’Hoe moet ik bijvoorbeeld 
reageren op preekbeurten die terug 
komen? En dit houd mij ook bezig: 
mensen die denken dat ik, door uit 
te komen voor mijn homoseksu-
aliteit, voor de makkelijkste weg 
kies en weiger mijn kruis te dragen. 
Maar dan zeg ik: ik ben juist onder 
dit kruis door gegaan. Vaak is het 
ook zo dat mijn bevrijding het kruis 
van de ander is.’
Van Duijvenbode toont zich strijd-
baar voor de toekomst, hoewel 
deze ook in veel opzichten onzeker 
lijkt. In deze moeilijke periode is er 
toch ook vaak een moment van be-
moediging. Van Duijvenbode: ’Ik 
heb een brief  gekregen uit Strijen 
en daarin stond: ’Misschien is het 
wel een zonde als je je voor de Here 
God je als iemand anders voordoet 
dan je bent.’

’Ik heb altijd met een geheim op de preekstoel gestaan’

Veelbewogen coming-out dominee Dirk van Duijvenbode
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dingsboten, waaronder de bekende 
Casparis en Kurt Carlsen, en ook 
nog tientallen teakhouten roeired-
dingssloepen voor de grote zee-
vaart, zoals voor de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland in Am-
sterdam. Daarnaast was Taat ook 
een bekende rederij met diverse ei-
gen schepen, waaronder de KW134 
Dirk Taat en KW136 Urania.

Jesse
Het pand van Taat aan de Prins 
Hendrikkade is gebouwd in 1920. 
Het werd ontworpen door de in 
Katwijk bekende architect H.J. Jes-
se, schoonzoon van de Katwijkse 
reder Meerburg. Tot zijn Katwijkse 
oeuvre behoren onder andere de 
Nieuwe Kerk, het Katwijks Mu-
seum - voorheen rederswoning van 
Meerburg - en de Rooie Buurt. 
Dankzij puzzelwerk van Jan C. van 
Beelen van het Maritiem archief 
van het museum is nu bekend, dat 
het karakteristieke witte pand aan 
de haven ook van Jesse’s hand is.

Het werd gebouwd in opdracht van 
reder M. den Dulk (in 1918-20) 
door de Katwijkse aannemer J. Ver-
loop als pakhuis, zeilmakerij annex 
taanderij. Na diens faillissement in 
1926/27 is het pand overgenomen 
door de familie Taat, scheepsbou-
wers en reders. Toen die er rond 
1984 mee stopten, betrok sport-
school Olympia het gebouw, die 
daar tot medio 2007 heeft gezeten. 
Daarna heeft de gemeente het pand 
aangekocht in voorbereiding op de 
nieuwbouwplannen in het havenge-
bied.

Cultuurhistorie
’De cultuurhistorische waarde van 
het Katwijkse bedrijf  is onmisken-
baar’, vindt Van Beelen, die het 
nieuwe Comité Visserijdagen en 
Cuypers Genootschap aan haar 
zijde vindt. Niet alleen voor de 
plaatselijke werkgelegenheid als 
scheepsbouwer en rederij, maar 
ook nationaal en internationaal 
met de bouw van zijn reddingsbo-
ten en -sloepen. ’Het pand waar dat 
werk werd gedaan, staat er nu nog’, 
zegt Van Beelen. ’Veel Katwijkse 
gezinnen hebben daar herinnerin-
gen aan en er is veel aan te danken.’

’Taat was een sociale reder’, ver-
telt Van Beelen daarover, ’de eerste 
reder die op de koude en donkere 
boetzolder ramen liet aanbrengen, 
zodat daar daglicht kon komen. 
Daar werd in die tijd erg vreemd 
tegen aangekeken. Men noemde 
die boetzolder dan ook ’de glazen 
kast’.’

’Laat het pand van Parlevliet en 
Taat naast elkaar staan’, vindt Van 
Beelen. ’Daartussen heb je dan een 
dam die heel goed benut kan wor-
den.’ Zij kan er zomaar een paar 
opnoemen: ’Bijvoorbeeld voor een 
jongerenwerkproject, die daar een 
originele bomschuit na kunnen 
bouwen. Je kunt er ook een mooie 
wintertuin van maken in combina-
tie met de zorgwoningen. Of vestig 
de Visserijschool in het pand van 
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De door Taat gebouwde sloepen liggen in 1952 te wachten om naar de MS 
Borneo te worden gebracht.

Panden Taat en Parlevliet 
naast elkaar laten staan

Taat. Dat is stukken goedkoper 
dan nieuwbouw en daarmee is het 
probleem huisvesting voor het vis-
serijonderwijs ook opgelost. Waar 
vind je een betere plek dan in dat 
van oorsprong maritieme gedeelte 
van Katwijk?’ 
Volgens de huidige plannen van de 
gemeente komt er op de plek van 
het historische pand een tuintje.

Geen topwerk
Het Cuypersgenootschap steunt 
Van Beelen in haar boodschap over 
het Jesse-pand in het Havengebied. 
’Van de architect Jesse is nog wei-
nig industrieel erfgoed over’, zegt 
secretaris Leo Dubbelaar van het 
genootschap dat zich beijvert voor 
behoud van historisch erfgoed. 
’Ongeveer 15 jaar geleden is een 
grote houten opslagschuur aan de 

Tramstraat, ook een ontwerp van 
hem, door afbraak verloren ge-
gaan.’
Dat het pand van Taat een ontwerp 
is van Jesse, wil volgens Dubbelaar 
niet zeggen dat het pand dan ook 
meteen maar tot monument moet 
worden verklaard. Als lid van de 
Klankbordgroep heeft hij bij in-
ventarisatie voor de gemeentelijke 
monumentenlijst negatief  over dat 
pand geadviseerd, vanwege de wij-
zigingen die in de loop der tijden 
aan de gevel zijn aangebracht. Toen 
wist hij nog niet dat het om een 
pand van Jesse ging. 
Met die wetenschap heeft hij de ge-
meente gevraagd een nieuwe waar-
destelling voor het pand te maken. 
’Het is geen topwerk van Jesse, 
maar met name het typologisch as-
pect uit het oeuvre van Jesse en de 
zeldzaamheid kan van belang zijn.’

Vervolg van voorpagina 1

Wienen en biebdirecteur Buwalda 
realiseren zich, dat het nieuwe ont-
werp betekent dat er geïnvesteerd 
moet worden in de bibliotheek. 
Beiden zijn echter van mening dat 
niet tijdig inspelen op de ontwik-
kelingen op termijn het einde kan 
betekenen van het bibliotheekwerk 
in Katwijk. 
In het persbericht zelf  wordt geen 
bedrag genoemd, maar dat is wel 
terug te vinden in de nota die vo-
rige week dinsdag door het college 
voor kennisgeving is aangenomen. 
De investeringskosten worden ge-
raamd op ruim 13,2 miljoen euro 
met de toevoeging dat dit ’indica-
tief ’ is. ’De hoogte is afhankelijk 
van verschillende keuzes die nog 
gemaakt moeten worden, bijvoor-
beeld over de samenwerking met 
andere cultureel educatieve instel-
lingen.’

’No way’
VVD-fractievoorzitter Anita van 

Ginkel was er als de kippen bij om 
het plan af te serveren. ’Veertien 
miljoen euro voor een nieuwe su-
perbibliotheek in Katwijk aan Zee? 
No way!’, meldt de coalitiepartij 
eveneens in een persbericht (zie el-
ders in deze krant). VVD Katwijk 
laat weten, fel gekant te zijn tegen 
de plannen. ’In een tijd van econo-
mische onzekerheid en crisis is het 
niet aan de Katwijkers uit te leggen 
dat we een splinternieuwe super-
bieb gaan bouwen. Dat geld kan 
veel beter besteed worden’, aldus 
Van Ginkel.

Het nieuwe ’functionele ontwerp’ 
wordt naar verwachting volgende 
maand besproken in de raadscom-
missie Welzijn. Volgens de voorlo-
pige planning kan de gemeenteraad 
eind volgende maand een beslissing 
nemen over de combinatie van bieb 
met andere culturele functies. In 
maart 2012 staat het volgende dan 
op de agenda van de raadsvergade-
ring: ’Go or no go project naar de 
voorbereidingsfase’. Oftewel: ’ja’ of 
’nee’ tegen een nieuwe bieb.

De nieuwbouwplannen voor De 
Vlietstede zijn in een vergevorderd 
stadium en de bedoeling is om daar 
volgend jaar mee te beginnen. Op 
het nog grotendeels braakliggende 
terrein van de voormalige groen-
teveiling wordt een tijdelijk zorg-
centrum neergezet. De plannen 
voor zo’n tijdelijke huisvesting in 
de parkstrook in Cleijn Duin zijn 
daarmee van de baan, liet Herbrink 
weten.
Twee jaar geleden vroeg DSV de ge-
meente toestemming om in Cleijn 
Duin, op de oude plek van het 
voormalige Pieter Groen College, 
een tijdelijk zorgcentrum te mogen 
bouwen. Dat viel bij de bewoners 
van die wijk niet in goede aarde 
en leidde tot verzet. Die vreesden 
vooral overlast van verkeer door de 
wijk.
DSV heeft in overleg met de ge-
meente nu gekozen voor een andere 

locatie, het terrein van de voor-
malige groenteveiling in Katwijk 
aan den Rijn. De omwonenden 
zijn daarover al ingelicht. Voor 
die locatie waren tot enkele jaren 
geleden nog nieuwbouwplannen 
voor bedrijfsunits. Maar de econo-
mische crisis heeft roet in het eten 
gegooid. Alleen de woningen met 
bedrijfspanden langs het water zijn 
gerealiseerd. Inmiddels is de focus 
voor dat gebied verlegd naar wo-
ningbouw, maar ook dat laat nog 
even op zich wachten. Vandaar 
dat het terrein nog gebruikt kan 
worden voor de tijdelijke huisves-
ting van ouderen uit De Vlietste-
de. Dat woonzorgcentrum aan de 
Oude Vlietweg in Rijnsburg telt 52 
eenpersoonskamers en 4 tweeper-
soonskamers.

De nieuwe Vlietstede gaat zo’n acht 
miljoen euro kosten.

13,2 miljoen is ‘indicatief’

UITNODIGING
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat ‘kantelen’. 
Wat houdt deze ‘Kanteling’ dan precies in? De Wmo adviesraad 
nodigt u samen met de gemeente Katwijk uit voor de bijeenkomst

‘Van Recht op Zorg, naar Zorg op Maat’

Eerst vertellen we u wat de Kanteling inhoudt. Daarna gaan we sa men 
op zoek naar oplossingen op maat voor mensen die belemmeringen 
ondervinden in het leven van alledag. Dit kunnen belemmeringen 
zijn in en om het huis, maar ook belemmeringen om mee te doen 
met sociale activiteiten. Een belangrijk punt hierbij is dat er ook 
gekeken gaat worden naar wat familieleden, buren, vrienden en vrij-
willigers kunnen betekenen om de belemmeringen weg te nemen.

Een spel van acteurs maakt duidelijk hoe een gesprek tussen de 
gemeente en u in de toekomst plaats kan gaan vinden. Het is van 
groot belang dat u daarbij aangeeft wat u als prettig en zinvol 
ervaart, want de ‘Kanteling’ is één van de belangrijkste onderwerpen 
in het nieuw op te stellen Wmo beleidsplan 2012 - 2015.

Graag nodigen wij u uit op donderdag 6 oktober van 20.00-22.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis 
te Katwijk.
Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst. 
U kunt dat doen via een e-mail naar mamaa2@katwijk.nl

Adviesraad Katwijk
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Oranjevereniging Katwijk aan Zee 
organiseerde afgelopen zaterdag 
drakenbootraces op de Oude Rijn 
ter hoogte van de Jachthaven. Hoe-
wel het weer nu niet bepaald ideaal 
was - windkracht 6 met uitschieters 
naar boven en af en toe een buitje 
- was het plezier van de deelnemers 
en toeschouwers er niet minder om. 
Het was ‘beregezellig’ volgens som-
migen in de parkstrook tegenover 
de jachthaven.
Behalve amateurwedstrijden werd 
ook een cuptoernooi door teams 
aangesloten bij de Nederlandse 

Drakenboot Federatie (NDBF) 
gehouden. Bij de drakenbootraces 
kent men drie  wedstrijdafstanden : 
200, 500 en 2000 meter. De afstand 
waar het zaterdagmiddag om ging, 
was 200 meter. 
De ‘profteams’ met boten van 12,5 
meter lang en een bemanning van 
22 personen, overbrugden deze af-
stand ruim binnen de minuut. Voor 
het publiek hield de NDBF voor 
‘fun’ ook een wedstrijd over 2.000 
m met vier boten. Deze spectacu-
laire langebaanwedstrijd werd ge-
wonnen door het team van Dutch 

Dragons 1. Dit team werd met een 
tijd van 49,09 sec. ook winnaar op 
de 200 meter. Dura/Vermeer Dra-
ken werd tweede en Alkmaar Dra-
gons derde.
Hoe gelijker de peddels in het water 
terecht komen, des te groter wordt 
de voortstuwende kracht. Pedde-
laars, trommelaar en bestuurder 
moeten daarom goed met elkaar 
kunnen samenwerken. Wat dat be-
treft, gaf de jeugd van United Dra-
gons, jongens en meiden van 12 tot 
18 jaar, een showtje weg door heel 
gedisciplineerd en synchroon de 

peddelbewegingen uit te voeren.
Het  enthousiasme en de sportieve 
inzet van de amateurploegen de-
den zeker niet onder voor dat van 
de profs. De deelnemers, waarvan 
een gedeelte al voor de tweede maal 
aan de drakenbootraces deelnam, 
hoopten dan ook op een voortzet-
ting van het evenement volgend 
jaar. Er deden zeven amateurteams 
mee met vaak bizarre namen. Win-
naar dit jaar werd ‘M’n moeder is 
gien Kattukker’. Team Het Pulletje 
werd tweede en Kamakura, vorig 
jaar nog winnaar, derde.

Drakenbootraces op de Oude Rijn

Op het ritme van de grote trom
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… verzuchtte raadslid Nico van 
der Horst van de ChristenUnie 
maandagavond in de gemeente-
raadscommissie Ruimte. Op ta-
fel lag het rapport van de Reken-
kamercommissie over het 
onderzoek naar de herontwikke-
ling van Fase 1 van het Katwijkse 
havengebied. Daarbij was veel 
fout gegaan voor de gemeente, 
constateert de rekenkamer, voor-
al fi nancieel. Het tekort liep op 
naar 19 miljoen euro, terwijl er 
op 8,1 miljoen verlies was gere-
kend.

De rekenkamercommissie is in zijn 
rapport heel kritisch over de ont-
wikkeling van het havengebied en 
constateert dat het de gemeente 
vele miljoenen teveel heeft gekost. 
De private partner van de ge-
meente, destijds Rabo Vastgoed, is 
wel beter geworden van het nieuw-
bouwproject. De gemeente draaide 
op voor de verliezen, terwijl de pro-
jectontwikkelaar de winsten in zijn 
zak stak. De afspraken tussen de 
gemeente en private partner deug-

den niet, constateert de commissie: 
‘Achteraf bezien komen deze af-
spraken ons als zeer voordelig voor 
de PPS-partner en nadelig voor de 
gemeente’. 

De vragen van Van der Horst zijn 
dezelfde die wethouder Willem van 
Duijn zichzelf  stelde. Hij weet het 
antwoord ook niet, omdat er veel 
niet meer in de archieven van de ge-
meente terug te vinden. Met name 
ná 1995, toen met het bouwproject 
is begonnen, lijkt er een hiaat in het 
gemeentelijk archief te zitten. ‘Het 
waren andere tijden’, probeert Van 
Duijn nog enigszins zijn voorgan-
gers te beschermen. ‘Er waren toen 
bij de gemeente geen drie planeco-
nomen, zoals tegenwoordig.’ Hij 
begrijpt ook de ambities van het 
toenmalige college van burgemees-
ter en wethouders. ‘Maar dat er 
beter gestuurd kan worden, is wel 
duidelijk’.
Niet alleen het college van des-
tijds valt verwijten te maken, vindt 
VVD-factievoorzitter Anita van 
Ginkel: ‘De gemeenteraad treft ook 
blaam. Die had bij de toenmalige 

wethouder om opheldering moeten 
vragen.’
Alle politieke partijen onderschrij-
ven de aanbevelingen van de re-
kenkamercommissie, net als het 
huidige college dat doet. Veel van 
die aanbevelingen zijn volgens de 
wethouder inmiddels al verworden 
tot regulier beleid.
Dat publiekprivate samenwerking 
(PPS) nog steeds een ingewikkelde 
materie is, blijkt volgens Van Duijn 
wel uit het feit dat er juist deze week 
een boek is verschenen met als titel: 
PPS Stap voor Stap.
Misschien handig om aan te schaf-
fen, want er staan weer een aantal 
grote projecten op stapel, zoals 
Nieuw Valkenburg, de zeejachtha-
ven, de parkeergarage in duin en 
Haven Fase 2, somde Esther Scho-
nenberg van GemeenteBelangen 
op. En Van der Horst stelde voor 
de samenwerkingsovereenkomst 
van de gemeente met Bouwfonds, 
onderdeel van Rabo Vastgoed-
groep, voor Haven Fase 3 nog eens 
kritisch te bekijken. De wethouder 
verzekert dat die afspraken ‘kraak-
helder’ zijn.

Alleen maar vraagtekens bij ontwikkeling Havenfase 1

Waarom, waarom, waarom…
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Vleeseters zijn asocialer dan ve-
getariërs! Vleeseters zijn hufters! 
Die zinnen schalden een paar we-
ken geleden de ether in. Met veel 
bombarie, mag wel gezegd worden. 
Want het was niet zomaar iemand 
die dat riep, maar een hoogleraar 
die na gedegen onderzoek tot bo-
venstaande conclusies kwam. He-
laas volgde al vrij snel de vrije val 
van die professor, nadat bleek dat 
hij gerotzooid had met gegevens. 
Waarom deze inleiding? Omdat ik 
het graag even met u wil hebben 
over onderzoeken/enquêtes. De 
redactie van deze krant ontvangt 
met enige regelmaat persberichten 
over uitkomsten van ‘belangrijke 
onderzoeken’. ‘Driekwart van de 
Nederlanders is …’ of ‘Driekwart 
van de Nederlanders vindt …’ Vult 
u zelf maar iets in op het stippel-
lijntje. 
Bij nader onderzoek blijken die 
constateringen gebaseerd te zijn 
op een onderzoeken/enquêtes waar 
duizend mensen hebben meege-
daan. Duizend mensen die bepalen 
dat driekwart van de Nederlanders 
gek is op realityshows, graag op 
z’n  kop staat, met blote voeten in 
de sneeuw loopt of wat dan ook. 
De uitkomsten worden verdedigd 
door te verwijzen naar statistiek. 
Volgens allerlei berekeningen zou-
den die duizend mensen represen-
tatief zijn voor de gehele Neder-
landse bevolking. Dat mag dan zo 
zijn, maar ik vind het maar niks. 

Gelet op bovenstaande is het be-
grijpelijk dat ik over de kop ‘Drie-
kwart Katwijkers veilig in eigen 
buurt’ viel die vorige week op de 
voorpagina van deze krant stond. 
Zo, dacht ik nog, 45.000 van de 

60.000 Katwijkers voelt zich veilig 
in eigen buurt. Dat is niet niks! 
Bij het verder lezen van het artikel, 
moest ik die conclusie razendsnel 
bijstellen. Het ging niet om drie-
kwart van de Katwijkers, maar om 
driekwart van de 254 Katwijkers 
die de moeite hebben genomen de 
veiligheidsenquête van de gemeen-
teraad in te vullen. Op een totaal 
van 60.000 inwoners komt dat neer 
op nog geen 0,5 procent van de in-
woners.

Dus wat zegt deze enquête nu ei-
genlijk? Feitelijk alleen het volgen-
de: dat 254 Katwijkers de enquête 
hebben ingevuld en dat driekwart 
daarvan zich veilig voelt in eigen 
buurt. Verdere conclusies op basis 
van die enquête kunnen er eigen-
lijk niet getrokken worden. De rest 
is puur speculeren. En dat kan ik 
zelf net zo goed als onze raadsle-
den. 
Hieronder wat speculaties. 
Katwijk is een veilige gemeente, 
want driekwart van de inwoners 
voelt zich veilig.
Katwijk is geen veilige gemeente, 
want een kwart van de inwoners 
voelt zich onveilig. 
Grote meerderheid woont tevreden 
in Katwijk.
Kwart Katwijkers ontevreden over 
eigen wijk.
Driekwart Katwijkers is niet bang 
in eigen straat.
Kwart van de Katwijkers durft de 
deur niet uit.
Katwijkers houden van ijs. 

Kies zelf maar uit wat u het beste 
uitkomt. 

criticaster@katwijkschepost.nl

Wat zegt een enquête eigenlijk?

‘Dat het maar een succes mag 
worden’, zegt wethouder Daan 
Binnendijk, handenschuddend 
met Gerard Herbrink, directeur-
bestuurder van DSV. ‘Dat wordt 
het’, antwoordt Herbrink zelfver-
zekerd. De directeur en wethou-
der hebben zojuist hun handteke-
ning gezet onder de 
intentieverklaring voor een woon-
zorgservicecentrum in het Kat-
wijkse havengebied.

De gemeente en stichting Woon-
zorgcentra DSV zijn vooral ‘heel 
blij’. Die woorden vielen herhaal-
delijk vorige week donderdag bij de 
ondertekening. Het is nog maar een 
‘intentieovereenkomst’. Daarmee is 
de bouw van zo’n centrum nog lang 
niet beklonken. In de overeenkomst 
spreken beiden af ‘de vestiging van 
dit centrum in het havengebied sa-
men te onderzoeken’. Dat kan na-
tuurlijk ook nog fout gaan, zoals 
dat eerder gebeurde tussen de ge-
meente en de Rotterdamse project-
ontwikkelaar Proper Stok.

Binnendijk is er vooral blij mee, dat 
er voor Katwijkse ouderen een plek 
in het centrum van de kustplaats 
komt. DSV wil in dat gebied 61 
huurwoningen bouwen, waar oude-
ren met een zorgindicatie op maat 
toegesneden zorg kunnen krijgen. 
De gemeente is volgens Binnendijk 
ook nog in gesprek met de stichting 
‘Woonzorgvoorzieningen Senioren 
Katwijk’ over de mogelijkheden in 
dat gebied. Die stichting beijvert 
zich in Katwijk en omstreken voor 
zogenoemde serviceappartementen 
voor 55-plussers zonder indicatie. 

Katwijkse haven nieuw woongebied ouderen

Wethouder Daan Binnendijk en DSV-directeur Gerard Herbrink met voor zich het planologisch plan Haven Fase 2.
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In die levensloopbestendige wonin-
gen kunnen de bewoners de rest van 
hun leven blijven wonen met even-
tueel benodigde zorg op maat.

Die plannen passen goed bij elkaar, 
want DSV wil er niet alleen zorg-
woningen realiseren, maar wil  ook 
een modern zorgcomplex zijn waar 
andere ouderen uit de buurt ook te-
recht kunnen voor bijvoorbeeld een 
maaltijd of activiteiten. Niet alleen 
in die tweede fase komen ouderen 
te wonen, ook in de Princehaven - 

de eerste fase van het vernieuwde 
havengebied -- wonen veel ouderen 
in de appartementen. Ook voor die 
ouderen kan het nieuwe woonzorg-
servicecentrum een meerwaarde 
zijn. Vanuit dat centrum kan de 
thuiszorg worden geleverd, of een 
maaltijd-aan-huisservice. 
Hoe dat er precies gaat uitzien is 
ook voor Herbrink nog niet he-
lemaal uitgekristalliseerd. In de 
verzorgingshuizen ‘oude stijl’ is 
bijvoorbeeld een winkeltje voor wat 
dagelijkse boodschappen en een 

kapper. De directeur kan zich voor-
stellen dat dergelijke ondernemers 
aanhaken bij het servicecentrum.
Het havengebied lijkt de eerste vete-
ranenwijk van Katwijk te worden, 
maar dat is niet zo. In de tweede 
fase staan naast de 61 zorgappar-
tementen namelijk ook zo’n 97 
grondgebonden woningen gepland. 
De ééngezinswoningen langs het 
kanaal moeten volgens Binnendijk 
‘echt smoel krijgen’. Als voorbeeld 
noemt hij vierlaagse duplexwonin-
gen.
De nieuwbouwplannen zullen niet 
eerder beginnen dan in 2013. Eerst 
moet volgend jaar daar de veront-
reinigde grond worden gesaneerd.
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vr. 23 sept. 12.28 + ––.–– 07.57 + 20.27
za. 24 SEPT. 01.09 + 13.43 09.26 + 21.36
zo. 25 sept. 01.58 + 14.28 10.41 + 22.36
ma. 26 sept. 02.48 + 15.12 11.26 + 23.26
di. 27 sept. 03.29 + 15.55 13.27 + ––.––
wo. 28 sept. 04.09 + 16.33 00.01 + 14.24
do. 29 sept. 04.52 + 17.16 00.26 + 15.11
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vr. 23 sept. 7.26/19.37 di. 27 sept.. 7.33/19.27
za. 24 sept. 7.28/19.34 wo. 28 sept. 7.35/19.25
zo. 25 sept. 7.30/19.32 do. 29 sept. 7.36/19.23
ma. 26 sept. 7.31/19.30 

Het politiebureau aan de Piet 
Heinlaan in Katwijk is geopend 
van maandag tot vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur. Donderdag 
is het bureau geopend tot 21.00 
uur. Zaterdag en zondag is het 
bureau gesloten. 
De wijkagenten houden 
spreekuur op de volgende 
tijden en plaatsen.
Spreekuur Katwijk aan Zee: 
woensdag 13.30 uur t/m 14.30 
uur, Zuidstraat 135A, Katwijk.
Spreekuur Katwijk aan den 
Rijn / Valkenburg: dinsdag 
13.30 uur t/m 14.30 uur, 
Boonrak 21, Valkenburg.
Spreekuur Rijnsburg: 
woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, 
Burgemeester Koomansplein 1, 
Rijnsburg.
Spreekuur Hoornes-Rijnsoever: 
maandag 13.30 uur t/m 14.30 
uur, Schimmelpenninckstraat 
10 (Kwadrant), Katwijk.
Via de telefoon is de politie als 
volgt te bereiken: 112 daar red 
je levens mee, 0900 8844 geen 
spoed wel politie.

Katwijk
Man aangehouden na 
mishandeling
Politie Hollands Midden heeft 
op zondag 18 september rond 
01.00 uur een 24-jarige man 
uit Katwijk aangehouden op 
verdenking van mishandeling. 
Twee mannen uit Katwijk van 
21 en 22 jaar hebben aangifte 
tegen hem gedaan. De twee 
aangevers stond allebei bij een 
pinautomaat aan de Voorstraat 
om geld op te nemen. De 
24-jarige man vond dat het lang 
duurde en raakte geïrriteerd. Er 
ontstond een woordenwisseling 
waarbij de 24-jarige Katwijker 
de 21-jarige man een kopstoot 
gaf en de 22-jarige man een 
duw. De 22-jarige man kwam 
met zijn hoofd tegen de muur 
aan en viel bewusteloos op de 
grond. Hij had een hoofdwond 
en werd naar het ziekenhuis 
gebracht. De 24-jarige man 
werd aangehouden. Hij had 
spijt van zijn actie en was ook 
degene die 1-1-2 belde. De 
politie maakt proces-verbaal 
tegen de man op. 

Leiden
Aanhouding na poging zware 
mishandeling
De politie heeft 
donderdagavond. 15 september, 
om 20.45 uur een 35-jarige 
Leidenaar aangehouden op 
verdenking van poging zware 
mishandeling van een 21-jarige 
Katwijkse. De vrouw liep 
met twee andere vrouwen op 
het station toen zij op een 
vervelende manier werden 
aangesproken door de man. 
De vrouwen probeerden de 
man te ontwijken echter hij 
bleef ze lastigvallen en maakte 
obscene gebaren. De man liep 
op een gegeven moment naar 
de vrouwen toe waarna er een 
woordenwisseling ontstond. 
De man pakte de Katwijkse 
bij haar kin waarna zij hem 
wegduwde. De man pakte de 
vrouw vast en duwde haar 
met kracht weg waardoor 
ze viel. De Katwijkse kwam 
hierdoor bijna op het spoor 
terecht. Nadat conducteurs 
waren gewaarschuwd 
werd de beveiliging ook in 
kennisgesteld die de man 
hebben aangehouden. De 
verdachte werd aan de 
politie overgedragen en is in 
verzekering gesteld. 

Het leek er heel even op dat het 
betoog van Fietsersbond Katwijk 
voor geasfalteerde fi etspaden op 
de Hoorneslaan-oost vruchten 
zou afwerpen. Vijf van de zes po-
litieke sprekers steunden het be-
toog van fi etsersbondvertegen-
woordiger Dirk Zweers. Maar 
na de woorden van wethouder 
Gerard Mostert draaiden de coa-
litiepartijen om als het spreek-
woordelijke blad aan een boom. 

Dat zal dan wel een iep zijn, want 
daar wordt de nieuwe Hoornes-
laan-oost na de herinrichting weer 
vol mee gezet. Zweers deed zijn be-
toog voorafgaand aan de discussie 
in de vergadering van de gemeente-
raadscommissie Ruimte. De herin-
richting van de Hoorneslaan-oost 
is bij die commissie meermaals 
besproken en nu lag het defi nitieve 
ontwerp voor. Daaruit blijkt dat de 
fi etsers er weer eens bekaaid afko-
men in vergelijk met de auto. De 
vierwielers krijgen voorrang tijdens 
de spits, voorrang bij de verkeers-
lichten en kunnen rekenen op het 
genot van een mooie gladde zwarte 
wegbedekking, terwijl de fi etsers 
het op de parallelwegen met klin-
kers of tegels (elementverharding) 
moeten doen.

CDA-raadslid Leen van den Oever 
nam het aanvankelijk op voor de 
fi etsersbond. ‘Is het nou echt zoveel 
gevraagd om daar asfalt neer te 
leggen voor de fi etsers’ en ‘we moe-
ten daar de doorstroming van àlle 
weggebruikers bevorderen’. Ook de 
VVD en ChristenUnie (‘een beter 
fi etspad voor hetzelfde geld’) steun-
den het verzoek van de fi etsersbond 
in eerste ronde, net als Gemeente-

Belangen en PvdA. Alleen de SGP 
steunde de wethouder in zijn keus 
voor elementverharding.

Mostert had achteroverleunend 
en hoofdschuddend de politieke 
fracties aangehoord. Zo had hij 
tot vorig jaar ook zo tegen aange-
keken. ‘Ik rij daar regelmatig op 
de fi ets en vond dat gehobbel ook 
maar niks. Maar het idealisme ver-
anderde al snel in realisme’, liet hij 
daarop volgen. De wethouder en 
zijn ambtelijke afdeling zijn er ‘van 
overtuigd’ dat dit het beste plan is, 
liet hij meermaals weten. Die over-
tuiging en het feit dat asfalt voor 
fi etsers niet kan vanwege onderlig-
gende kabels en leidingen en die 
weg vanwege het grote aantal huis-
aansluitingen ‘meer dan gemiddeld’ 
open ligt, was blijkbaar genoeg om 
de coalitiepartijen over de streep te 
trekken.

Wel zegde Mostert toe dat de ver-
keerslichtinstallaties van de mo-
dernste apparatuur voor fi etsers 
wordt voorzien. Zweers is door de 
vakafdeling deze week uitgenodigd 
om daarover te praten.

Bij herinrichting Hoorneslaan-oost

Geen asfalt fi etsers, 
wel de modernste 
oversteekinstallaties

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij 
kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. 
Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en 
dierenwelzijn. Proef je mee?

Kijk voor de actie op 

of scan deze QR-code:

PROBEER NU 
GRATIS

EEN VLEES-
VERVANGER!

IK BEN FLEXITARIER

JIJ OOK?

..

... Omdat het gezond en lekker is

De collecties zijn ook in te zien bij

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

in Katwijk, tel. 071 408 14 97 

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

KaartenKeus.nl
Bestel snel en

eenvoudig online uw

geboorte-, huwelijks-

of gelegenheidskaart op

www.KaartenKeus.nl

Gratis fotoposter*
(voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u
een A3-poster van uw mooiste moment.
*Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl
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TELEFOON   071 401 28 09
E-MAIL   info@houwaard.nl
INTERNET   www.houwaard.nl

BADKAMERS

JAAP HOUWAARD
I N S T A L L A T I E T E C H N I E K

ELEKTRA  |   GAS  |   WATER  |   CV  |   SANITAIR  |   ELEKTRA  |   GAS  |   WATER  |   CV  |   SANITAIR  |   ELEKTRA  |   GAS  |   WATER  |   CV  |   SANITAIR

Reserveer (behalve op zaterdag): 071-4078288

Voorgerecht naar keuze
✴ ✴ ✴

    Pannetje Mosselen of 
Entrecote pepersaus

✴ ✴ ✴

Nagerecht naar keuze

Neefies in de Steigers Menu

€ 26,50

ZOMER & WINTERBANDEN
Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad.
Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten.

Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden.

Auto Monza
Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253

AUTO OCCASIONS VANAF € 250,-

AANBETALING RESTANT 

€ 100 PER MAAND

Bel voor een afspraak 071-3620200 of kom even langs aan de Heerenweg 17 te Katwijk.

TD Autobedrijf Ter Duin
Onderhoud, Occasions en Verkoop nieuw

Onderhoudsbeurt 

en APK*

vanaf    € 89,50

* informeer naar de voorwaarden

GRATIS 

bad!

www.sanidrome.nl/terlaak
Gieterij 8, Noordwijkerhout
(0252) 37 09 10

Jubileumaanbieding  
Ter Laak bestaat 50 jaar en dat vieren 
we graag samen met u middels diverse 
jubileumaanbiedingen! Tot en met 29 oktober 
a.s. ontvangt u bij aanschaf van de Hansgrohe 
Raindance badrandthermostaat het Cleopatra Wellpool  
bad helemaal GRATIS*! Ook tegen meerprijs leverbaar  
met whirlpoolsysteem.  

*Vraag naar de voorwaarden.

Ter Laak 
50 JAAR!

Het Van Ommerenpark in Wassenaar is een woonzorgcomplex dat bestaat uit een verzorgingshuis, 
het Johannahuis, voor 50 bewoners en 98 huurappartementen voor ouderen. Zorg en huishoudelijke 
ondersteuning worden geleverd aan bewoners van het Johannahuis, van het Van Ommerenpark en 
aan zorgvragers in Wassenaar. Het complex beschikt over een restaurant en Grand Café.

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker voor de huishoudelijke dienst (m/v) 
voor zwangerschapsvervanging en daarna mogelijkheid tot vast contract

Het werk bestaat uit het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden vooral bij cliënten in de thuis-
situatie. Specifieke diploma’s zijn niet vereist, wel ervaring met huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast 
is een zelfstandige, cliëntvriendelijke en hulpvaardige houding belangrijk. Werktijden zijn bij voorkeur 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Daarnaast is er een vacature voor een 

Zelfstandig restaurantkok  (m/v)
32 – 36 uur

U werkt volgens een 14-daags rooster om het weekeinde vrij met werktijden van 12:00 tot 20:30 uur.  
Wij verwachten van u ervaring in de horeca, een warme belangstelling voor de ouder wordende medemens, 
een flexibele instelling en een positieve inbreng in het team. 
U bereidt maaltijden in de restaurantkeuken die tot 20.00 uur open is en u houdt toezicht op de voortgang 
en kwaliteit. Bereiden van diners en buffetten valt ook onder uw takenpakket. Daarnaast verzorgt u 
dagelijkse bestellingen en je verricht alle voorkomende werkzaamheden. De werktijden zijn flexibel.
U heeft kennis van de HACCP, u bent flexibel en kunt goed organiseren. Daarnaast bent u collegiaal, 
kunt goed communiceren en bent stressbestendig.

In verband met de ligging van het van Ommerenpark / Johannahuis in het Wassenaarse groen, zijn de 
verbindingen met het openbaar vervoer niet optimaal. 

Arbeidsvoorwaarden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens FWG 3.0 afhankelijk van ervaring en opleiding.
 
Voor meer informatie over de vacature huishoudelijk medewerker kunt u contact opnemen met mevrouw 
G. van Haaster, hoofd huishoudelijke dienst; telefoonnummer 070-5124522 of via de mail 
gvanhaaster@vanommerenpark.nl . Voor informatie over de vacature restaurantkok kunt u contact 
opnemen met de heer A. Koevoets, hoofd voedingsdienst, telefoonnummer 070-5124591 of via de mail 
akoevoets@vanommerenpark.nl .
Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd aan mevrouw van Haaster of dhr. A. Koevoets, 
Van Ommerenpark 200, 2243 EX Wassenaar. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Voor versterking van ons team zoeken wij:

CHAUFFEUR/VERKOPERS
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Wij verkopen bloemen, planten en 
aanverwante artikelen in Zweden en Finland.

Uitgeverij Verhagen is een 

moderne uitgeverij welke 

wekelijks verscheidene huis- 

aan-huiskranten uitgeeft. 

Met meer dan tachtig jaar 

ervaring in de uitgeverswereld 

zoekt zij steeds naar nieuwe 

kansen in de markt. Iedere 

week kijken zo’n 100.000 

huishoudens in de regio uit 

naar deze kranten. Met hun 

sterk plaatselijke karakter 

weerspiegelen zij het wel en 

wee van gemeenten en zijn 

hierdoor graag gelezen kran-

ten binnen die gemeenschap. 

Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan o.a. uit

Jouw profiel

Salaris

Contact

CREATIEVE DTP-ER
 Zzp-er/ freelance (m/v)
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In de eerste week van oktober 
start het nieuwe cursusjaar van 
de Gemeentelijke Muziekschool 
Katwijk en voor een aantal cur-
sussen is er nog plaats. In de 
maand september kun je je nog 
inschrijven voor allerlei soorten 
muziekles: van blokfl uit tot bas-
gitaar, van jong tot oud, individu-
eel of in een groepje, van begin-
nend tot gevorderd.

Voor een aantal instrumenten, zo-
als piano, viool en slagwerk is er 
nog maar beperkt plaats. Als je er-
over zit te denken om daar les op 
te nemen, dan moet je je dus snel 
inschrijven. Voor gitaar (akoestisch 
en elektrisch) is er zóveel belang-
stelling dat er helaas een wachtlijst 
is. Maar voor bijna alle andere in-
strumenten is er vast nog plaats als 
je niet te lang wacht: accordeon, 
basgitaar, blokfl uit, cello, contra-
bas, dwarsfl uit, fagot, harp, hobo, 
keyboard, klarinet, trompet, orgel, 
saxofoon en zang. Er is keus ge-
noeg.

Kinderen kunnen vanaf een jaar 
of 8 op elk instrument beginnen. 
Volwassenen kunnen altijd aan de 
slag, als je maar gemotiveerd bent. 
En als je dat graag wilt, dan kun je 
meestal wel een kennismakings- of 
proefl es met de docent afspreken. 
Sinds kort is het team van de mu-
ziekschool uitgebreid met een do-
cent piano/toetsen lichte muziek, 
zodat iedereen die zich wil verdie-
pen in de pop, jazz, gospel etc. ook 
bij de muziekschool aan het juiste 
adres is.

Orkesten en bands
Naast muziekles op je instrument, 
kun je je ook opgeven voor één van 
de ensembles, orkesten of bands 
die op de muziekschool repeteren. 
Jonge, beginnende muzikanten zul-

len zich al snel thuis voelen in het 
juniorkest of het strijkorkest ’De 
Gevoelige Snaartjes’. Volwassenen 
met wat meer ervaring zijn van 
harte welkom in het salonorkest 
’Divertimento’, het wereldmuziek-
ensemble of het kamermuziek-en-
semble ’Picobello’. 

Als je meer van pop, rock of jazz 
houdt, kun je terecht in één van de 
bands die op de muziekschool repe-
teren. En dan zijn er nog verschil-
lende ensembles voor specifi eke in-
strumenten: accordeon, dwarsfl uit, 
djembé, saxofoon etc. Kortom: 
voor elke leeftijd, elk niveau en elke 
muziekstijl is er wel wat. Natuurlijk 
kun je deelname aan een ensemble, 
orkest of band ook combineren 
met muziekles op je instrument, dat 
is zelfs een stuk voordeliger.
 

Jonge kinderen
Behalve de instrumentale lessen, 
zijn er ook diverse cursussen voor 
jonge kinderen. Voor de allerjong-
sten (kinderen van 12 tot 24 maan-

den) is er de korte cursus Muziek 
op schoot. Voor kinderen van 2 tot 
4 jaar is de cursus Muziek en dans 
voor peuters het best geschikt. Met 
allerlei liedjes en spelletjes maken 
de kinderen op hun eigen niveau 
muziek, samen met één van de ou-
ders. Beide cursussen bestaan uit 
zes lessen en worden door het jaar 
heen aangeboden.

Voor de kleuters (4 tot 6 jaar) is er 
de cursus Spelen met muziek, waar-
in spelenderwijs de wereld van de 
muziek wordt ontdekt. De cursus 
duurt vijftien lessen en wordt twee 
keer per jaar gegeven. De eerste 
groep is al begonnen, maar het is 
nog mogelijk om in de eerste week 
van oktober in te stromen (tegen 
gereduceerd tarief). De tweede cur-
sus begint direct na de kerstvakan-
tie.

En dan is er nog de cursus Ontdek 
Muziek! (algemene muzikale vor-
ming) voor kinderen van 7 tot 9 
jaar. In deze cursus wordt de mu-
ziek verder ontdekt en maken de 

kinderen kennis met de verschil-
lende muziekinstrumenten en het 
notenschrift. Deze cursus duurt een 
jaar en vormt een uitstekende basis 
voor als een kind later een muziek-
instrument wil leren bespelen. In de 
eerste week van oktober start ook 
voor deze cursus het nieuwe jaar.

Zang
Er wordt ook volop gezongen bij 
de muziekschool. Dat kan al van-
af een jaar of 6 in één van de drie 
kinderkoren. Behalve leuk, gezellig 
samen zingen, leer je daar ook hoe 
je van blad kunt zingen en je je stem 
mooi kunt laten klinken. Als je op 
de middelbare school zit en je wilt 
graag samen met leeftijdsgenoten 
zingen, dan zul je je vast thuis voe-
len in het nieuw opgerichte jeugd-
koor. Leuke liedjes uit musicals, 
mooie klassieke stukken, van alles 
wat. En voor de volwassen zangers 
en zangeressen is er het ensemble 
’Canzonetta’. Als je je stem gericht 
verder wilt ontwikkelen, kun je je 
natuurlijk gewoon inschrijven voor 
zangles.

Professioneel onderwijs
Kwaliteit, plezier en enthousiasme 
is wat de docenten van de muziek-
school je bieden. Het zijn professi-
onele musici die zelf  veel optreden 
en opgeleid zijn om goed les te ge-
ven. Zij weten precies wat muziek 
maken zo leuk maakt en hoe ze dat 
aan jou kunnen overbrengen. Het 
cursusaanbod is in de loop van de 
jaren behoorlijk uitgebreid, zodat 
iedereen aan zijn trekken komt. 
Houd je van muziek en wil je wat 
leren, dan zit je dus goed bij de mu-
ziekschool.

Meer informatie over de Gemeen-
telijke Muziekschool Katwijk valt 
te lezen op de website www.muziek-
schoolkatwijk.nl.

Bij Gemeentelijke Muziekschool Katwijk

Met plezier muziek leren maken
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Bij de Stichting Historisch Brand-
weermateriaal Katwijk (SHBKW) 
was vorige week sprake van een 
mijlpaal. De stichting, die onder 
andere uit een aantal fanatieke 
brandweermensen bestaat, heeft 
vorig jaar een oude DAF-kikker-
model opgekocht om deze in ori-
ginele staat terug te brengen. Het 
voertuig, met nummer 602, heeft 
dienst gedaan bij een bedrijfsbrand-
weer, waarna die is overgenomen 

door een particulier, die er niet aan 
toe is gekomen om het voertuig op 
te knappen. 
De Katwijkse stichting heeft afge-
lopen jaar hard aan het voertuig 
gewerkt, maar donderdag was daar 
het moment: Het voertuig kon, na 
weken van geregel, naar de spuiter 
om zijn brandweerrode kleur te-
rug te krijgen. Met behulp van een 
zware bergingwagen is de oldtimer 
van de oude redschuur aan de Rijn-

mond vervoerd naar een spuiterij 
in ’t Heen in Katwijk. Daar zal die 
twee weken staan om een nieuwe 
kleur te krijgen. 
Nadat deze klus geklaard is, krijgt 
het voertuig van binnen ook een 
likje verf, waarna er weer begonnen 
kan worden met opbouwen van 
het voertuig. Zo komt de pomp, 
die voorop het voertuig behoort 
te staan, weer op zijn oude plek te 
staan.

Nieuw oud kleurtje voor 
brandweerwagen
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CDA Katwijk wil geen haast ma-
ken met de ontwikkeling van 
Nieuw-Valkenburg. Er zijn teveel 
onbeantwoorde vragen over on-
der meer het glas in de Woerd, de 
kans om minder huizen te bou-
wen en de inpassing van de Rijn-
landroute. Over dat laatste moet 
Valkenburg zich inmiddels grote 
zorgen maken. De komst van de 
weg betekent een verdubbeling 
van de N206, waarop tegelijker-
tijd Nieuw-Valkenburg moet 
aansluiten.

Om het bestaande Valkenburg te 
beschermen moet er daarom vol-
gens het CDA een parallelweg tus-
sen de Torenvlietbrug en de N441 
komen. Ook pleit het CDA voor 
bouwen in fases. ’Daarmee kan de 
nieuwbouw worden aangepast of 
gestopt zonder een half  afgebouw-
de kern over te houden’, zegt Harm 
Aten, CDA-raadslid.

Parallelweg
Hoewel het besluit over de Rijn-
landroute is uitgesteld tot voorjaar 
2012, gaat de Provincie door met 
plannen maken voor de inpassing. 
Dat komt omdat de ontwikkeling 
van Nieuw-Valkenburg afhangt 
van deze weg: eerst bewegen, dan 
bouwen. Met de Rijnlandroute 
verdubbelt de N206. Tegelijkertijd 
moet Nieuw-Valkenburg erop aan-
sluiten. Terwijl de provincie zich 
vooral bezighoudt met Voorscho-
ten en Leiden, moet men zich vol-
gens het CDA Katwijk ook grote 
zorgen maken over de inpassing bij 
Valkenburg. Het CDA wil voor de 
ontsluiting van Nieuw-Valkenburg 
een parallelweg naar de aanslui-
tingen bij de Torenvlietbrug en de 
N441.

De Katwijkse gemeenteraad steunt 
dat voorstel. Men lijkt echter te 
gaan kiezen voor twee ongelijk-
vloerse aansluitingen bij de Toren-
vlietslaan, de Broekweg of bij Kat-
wijkerbroek. Die zullen veel plaats 
innemen, voor overlast in de wijken 
zorgen en mogelijk leiden tot sloop 
van woningen en bedrijven. Het 
CDA verzet zich daartegen. Men 
moet rekening houden met de zuid-
kant van het huidige Valkenburg, d 
nu uitzicht op het groen heeft. Kwa-
liteit van de leefomgeving is leidend 
bij de ontwikkeling van Nieuw-Val-
kenburg en dat geldt wat het CDA 
betreft ook voor de bestaande be-
bouwing.

Minder

De voorbereiding voor de bouw 
op vliegkamp Valkenburg gaat on-
danks de huidige crisis door. De 
woningbehoefte daalt door de eco-
nomische problemen en de krimp 
van de bevolking. Het Rijk en de 
Provincie verwachten dat krimp 
zich op het platteland voordoet 
terwijl de behoefte in en rond de 
steden groeit. Dat betekent minder 
bouwen in het Groene Hart en op 
de eilanden en juist bouwen op Val-
kenburg. Daarbij komt dat het Rijk 
het vliegveld heeft gesloten als be-
zuiniging en nu graag de opbrengst 
van de grond wil innen. Het CDA is 
daar niet blij mee. Het CDA heeft 
helemaal geen haast met de ontwik-
keling van Nieuw-Valkenburg. Niet 
alleen moet men zolang mogelijk 
van het open gebied genieten, ook 
moeten andere locaties zoals de 
Zanderij en het Duyfrak eerst af-
gebouwd worden. Anders ontstaat 
een overschot aan huizen, een on-
verantwoorde druk op de huizen-
prijzen en half  afgebouwde wijken 
in de dorpen. De dadendrang van 
het Rijk en de provincie zullen Kat-
wijk en haar inwoners dan veel geld 
kosten. Het CDA pleit voor een ge-
faseerde bouw, waarbij de ontwik-
keling van Nieuw-Valkenburg op 
ieder gewenst moment gestopt kan 
worden en de wijk toch netjes afge-
breid wordt.

Glas 
Voor de locatie Valkenburg is een 
eisenpakket samengesteld om te 
kunnen starten met het opstellen 
van masterplannen. De wethouder 
deed bij de bespreking ervan nog 
hoopgevende toezeggingen, zoals 
minder bouwen vanwege de histori-
sche vondsten, niet meer hoogbouw 
en kwaliteitsbehoud. De cultuur-
historie, de Romeinse vondsten en 
de oude buitenplaatsen als Toren-
vliet moeten worden gebruikt. Er 
moeten plannen komen voor de 
maatschappelijke voorzieningen. 
Het glas dreigt nu te verdwijnen 
zonder dat de provincie aangeeft 
waar het vervangende glas gaat ko-
men. Het CDA houdt daarom vast 
aan glastuinbouw in De Woerd. De 
wethouder gaat er nu voor zorgen 
dat er twee plannen voor De Woerd 
komen, één met met en één zonder 
glastuinbouw. Het aantal onzeker-
heden rond Valkenburg blijft al met 
al groot.

Ingezonden CDA Katwijk

Ingezonden

Valkenburg, let op uw zaak!

’Veertien miljoen euro voor 
een nieuwe superbibliotheek 
in Katwijk aan Zee? No 
way!’ Fractievoorzitter van 
de VVD Katwijk Anita van 
Ginkel is duidelijk. De plan-
nen zijn te duur, onrealistisch 
en niet meer van deze tijd. 

Het bestuur van de bibliotheek 
Katwijk en de gemeente heb-
ben vorige week hun toekomst-
plannen gepresenteerd. Hierin 
speelt een grote, nieuwe biblio-
theek in Katwijk aan Zee een 
grote rol. 
De VVD Katwijk is fel gekant 
tegen de plannen. Van Ginkel: 
’In een tijd van economische 
onzekerheid en crisis is het niet 
aan de Katwijkers uit te leggen 
dat we een splinternieuwe su-
perbieb gaan bouwen. Dat geld 
kan veel beter besteed worden’.
De VVD Katwijk kreeg de laat-
ste dagen dan ook veel vragen 
over de plannen van de biblio-
theek. Waarom een superbieb? 
Wie gaat dit betalen? We moe-
ten toch allemaal bezuinigen? 
Vragen die allemaal terecht 
zijn. Daar komt nog bij dat 
de boekenmarkt in rap tempo 
digitaliseert. Jongeren komen 
nauwelijks in een bibliotheek. 
Zij downloaden ebooks en 
lezen boeken op hun laptop, 
Ipad of ereader. Het papieren 
boek zoals wij dat kennen, be-
staat over tien jaar misschien 
niet eens meer.
Als het aan de VVD Katwijk 
ligt komt er geen nieuwe, mil-
joenenkostende bibliotheek. 
Superbieb in Katwijk aan Zee? 
No way!
(Ingezonden door VVD Kat-
wijk.)

Superbieb in 
Katwijk Zee? 
No way! 
zegt de VVD

De gemeente Katwijk gaat inwo-
ners van 14 jaar en ouder die tus-
sen 29 juli en 9 september een 
identiteitskaart hebben aange-
vraagd, de in rekening gebrachte 
kosten terugbetalen. In totaal 
gaat het om ongeveer 700 inwo-
ners. Aanvragen van voor 29 juli, 
ongeacht de leeftijd, komen hier-
voor niet in aanmerking.

Het terugbetalen van de kosten 
heeft te maken met een uitspraak 
van de Hoge Raad dat gemeenten 
geen geld mogen vragen voor het 
verstrekken van de Nederlandse 
Identiteitskaart. Door deze uit-
spraak is het voor burgers van 14 
jaar en ouder mogelijk voortaan 
een gratis ID-kaart aan te schaffen. 

Ook bij de gemeente Katwijk ko-
men de laatste dagen meer aanvra-
gen voor ID-kaarten binnen. In 
verband met voorraadproblemen 
bij de leverancier kunnen deze pas 
na 11 oktober verwerkt worden. De 
gemeente adviseert inwoners daar-
om te wachten met het aanvragen 
van de ID-kaart tot na 11 oktober.
Katwijk volgt de richtlijnen van het 
Rijk. Hierin staat dat alleen de aan-
vragen tussen 29 juli en 9 september 
vergoed worden en dat voor nieuwe 
aanvragen geen kosten in rekening 
worden gebracht. 

Meer informatie over de uitspraak 
van de Hoge Raad, de identiteits-
kaarten en een aantal uitzonde-
ringssituaties, vindt u onder ’actu-
eel’ op www.katwijk.nl.

Gemeente betaalt 
aanvragen ID-kaart 
tussen 29/7 en 9/9 terug

Een onderwerp waarover ik al meer 
heb geschreven is het parkeerbeleid, 
dat alleen ten doel heeft om het 
grote gat te dichten dat is ontstaan 
bij de ontwikkeling van de parkeer-
garage aan de Haven. De aandach-
tige lezer heeft ergens aan de bin-
nenkant van de KP het eindverslag 
van de rekenkamer kunnen lezen. 
Het liefst had de gemeente het be-
wuste artikel onder de speurders 
geplaatst, dan hadden maar weinig 
Katwijkers en aanhorigen er kennis 
van kunnen nemen.
Het gat is zo groot dat je er een 
hele karavaan Brinks geldwagens 
in kwijt kan. 19 miljoen euro, dat 
is niet niks. Ik heb er wat reken-
sommen op losgelaten en Katwijk 
mag zich gelukkig prijzen dat Val-
kenburg en Rijnsburg mede onze 
lasten mogen dragen, anders had 
de schade voor de Katwijkers nog 
groter geweest.
Iedere Katwijker mag 307 Euro in 
het verlies bijdragen en zonder Val-
kenburg en Rijnsburg 422 Euro, 
waarvoor onze hartelijke dank. Als 
je dit bedrag even omrekent naar 
landelijke cijfers, dan betekent het 
dat onze regering een tekort zou 
hebben veroorzaakt van ruim 5,2 
miljard. Dat had de huid gekost 
van de betreffende minister en nog 

mogelijk de val van een regering.
Hier zeggen onze bestuurders : ik 
was mijn handen in onschuld. Ik 
heb vijf  jaar geleden reeds melding 
gedaan van het tekort van ruim 6 
miljoen Euro. Maart van Rooijen 
heeft op 7 november 2002, getracht 
een motie in te dienen, maar die 
kreeg geen enkele steun,omdat het 
CDA en haar volgelingen liever de 
beerput dicht hielden.
Ik lees in de krant dat er een scheve 
verhouding was tussen gemeente 
en projectontwikkelaar. Dat vond 
ik toen ook al. Een schoolmeester 
is toch geen partij voor een stel ge-
wiekste projectontwikkelaars. Toch 
werd hij hogelijk geprezen bij zijn 
afscheid als wethouder, u raad het 
al, door de katwijkse bouwers. Die 
hadden hem makkelijk een medail-
le kunnen geven.
Wat een onnozelheid bij het ge-
meentebestuur, die destijds beweer-
de dat Katwijk geen slachtoffer was 
geworden van de bouwfraude.
Ook nu weer is de projectontwikke-
laar de grote winnaar en delen de 
aannemers in de koek mee.
Een voormalig ambtenaar van de 
gemeente Katwijk, vertelde mij tij-
dens de bouw, dat deze constructie 
nooit had mogen plaatsvinden. Hij 
wees mij toen al op de grote risico’s 

die de gemeente Katwijk had ge-
nomen. Hier blijkt duidelijk, dat 
de raad haar taak als burgerverte-
genwoordiger niet heeft verstaan. 
Er is absoluut geen democratische 
controle geweest op het beleid van 
B&W, nee sterker nog, het werd 
door het weigeren van de motie van 
Maart van Rooijen beschermd.
En het is een schande en een bestuur 
onwaardig, dat nu pas de cijfers bo-
ven water komen. De wethouders 
hebben indertijd getekend voor 
overdracht van hun portefeuille, en 
bij deze catastrofe, dat ieder gezin 
gemiddeld 1000 Euro armer maakt, 
dienen zij nu hun conclusie te trek-
ken.
Wat staat ons nog meer te wachten. 
Een jachthaven als speeltje voor 
de grote botenbezitter en lustoord 
voor de bouwers. Het is de dwaas-
heid ten top dat we als rijkste ge-
meente van Nederland in enkele 
jaren tot aan de fi nanciële afgrond 
worden gebracht. Het lijken hier 
wel Griekse toestanden. 
Maar gelukkig zeilt ons gemeente-
bestuur scherp bij de wind, maar 
dan moet het niet windstil zijn in 
de raad.
 
J. Imthorn
Taatedam 47, Katwijk

Ingezonden

Parkeerbeleid is wanbeleid

Tweets en 
blogs
De redactie van deze krant 
volgt Katwijkse politici en 
andere Katwijkers die zich 
via internet laten horen.

t/ = twitter.com  
.b = .blogspot.com
w. = www.

t/carolienegm: Was niet veel 
te merken van de sombere 
berichten in Den-Haag. 
Sfeertje was super. Rijnsburg 
was goed vertegenwoordigd 
#prinsjesdag

t/byjaap: Aaaaaaah haat aan 
duiven!.... Scooter zadel zit 
vol! 

t/jonathanweegink: Zou 
Koningin Beatrix de 
Troonrede blijven voorlezen 
als ze uit de regering wordt 
gezet? Vast niet...

t/wethouderDaan: Ik ben blij 
dat wethouders er als enigen 
op vooruit gaan.Het is gezien 
en niet onopgemerkt gebleven. 
#troonrede

t/AadNieuwland: Ik word 
gevolgd door het @
europarlement...waar heb ik 
dat aan te danken?

t/RenevanZandwijk: Leuk idee 
voor winkeliersverenigingen: 
Prijs voor de mooiste 
kerstversiering in de winkel. 
Geen geldprijs maar alleen 
voor de eer, free publicity in de 
plaatselijke pers.

t/Koningin_NL: Traditioneel 
mag Alex bepalen hoe We 
op #prinsjesdag ontbijten. 
Net als ieder jaar is het 
een pannenkoek met een 
’gezichtje’.

t/GOA_Katwijk: Vanavond 
start periode van 2 weken 
waarschuwen parkeren in zone 
parkeerverbod in de “Rooie 
buurt”. #Katwijk

t/VVDKatwijk: VVD Katwijk 
tegen superbibliotheek a 14 
miljoen in Katwijk aan Zee. 
Onrealistisch, te duur, niet van 
deze tijd!

t/KeesvanParidon: 
HELEMAAL MEEEENS. 
Nu nog stoppen mee plannen 
voor haven en garage!! RT@
VVDKatwijk: Superbieb in 
Katwijk aan Zee? No way!

t/pietooms: PIN storing bij AH 
#Katwijk: totale chaos!! Dat 
krijg je met die rondvliegende 
onbevoegde hamster piloten, 
maken alles kapot!!

t/Gospelbeach: We houden 
jullie op de hoogte via de 
sociale media en website! 
stichtingpiek.nl #katwijk

Kruidenleer 
bij K&O 
K&O Katwijk start woensdag 5 ok-
tober de cursus kruidenleer. In een 
korte cursus van 5 avonden wordt u 
mee genomen door de geschiedenis 
van het kruidengebruik. Hoe ze te 
gebruiken in de keuken, als EHBO 
voor kleine kwaaltjes in huis, in de 
cosmetica en als lekkere thee. De 
lessen bestaan uit een deel praktijk 
en leren herkennen. De prijs is € 
55,-- voor 5 lessen, en extra kosten 
voor lesmateriaal. De lessen wor-
den gegeven in het K&O gebouw 
aan de Sluisweg 16 te Katwijk.  
Voor inlichtingen kan men bel-
len naar K& O Katwijk tel: 071-
4016400 (10.00-12.00 uur) of de 
website bezoeken: www.kenokat-
wijk.nl. Inschrijven via de website 
is ook mogelijk.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.

De Leidse Bakker 
geeft als reclame:
100% Roomboter 

appelmeisjes
 5 stuks € 3,95   

+ 1 GRATIS ERBIJ
 Ovenverse witte 
bollen of puntjes

 10 stuks € 2,00 
100% Roomboter-

koeken met 
chocoladestukjes

500 gram € 2,95
2e zak € 1,00      

Slagroomsoesjes
250 gram nu € 2,75

Ovenverse
krentenbollen
per stuk € 0,30

Nu 10 stuks € 2,35
100% Roomboter
speculaasbrokken
500 gram geen € 3,25

nu € 2,50
 OP = OP

Iedere vrijdag staan wij 
op de Katwijkse markt.

DEZE WEEK
IN DE ACTIE:

DIVERSE 
SOORTEN 

EN STUKKEN 
VOORDEEL-

KAAS 

per kilo

(OOK KOMIJNEN 
EN 30+ KAAS)

5.95

Werk in
uitvoering
Geplande werkzaamheden 
kunnen uitlopen. Houdt u 
hier rekening mee! De laatste 
stand van zaken van de 
wegwerkzaamheden vindt u 
ook op http://www.youtube.
com/rtvkatwijktv of http://
youtu.be/WGX2iH1RRiY. 

Katwijk aan Zee
Werkzaamheden Rotonde 
Zuid. (rotonde Sportlaan, 
Drieplassenweg, Parklaan en 
Laan van Nieuw Zuid) De 
Sportlaan en Laan van Nieuw 
Zuid zijn tijdelijk opengesteld 
voor alle verkeer. De derde fase 
Sportlaan zal in november 2011 
starten. 

Katwijk aan den Rijn
Rioleringswerkzaamheden 
Zeewinde en Rolklaver
Halverwege week 37 zal er 
in de slop begonnen worden 
met het aanleggen van nieuwe 
riolering t.b.v. het afvoeren 
van regenwater. Hiervoor zal 
in de Zeewinde tijdelijk de 
halve rijbaan afgezet worden 
om het zand af te voeren. Het 
verkeer zal met borden hier 
omheen geleid worden en kan 
zijn doorgang vinden. In week 
39 zal de Zeewinde ter plaatse 
van de kruising in zijn geheel 
afgesloten worden. Het verkeer 
zal via de Westerbaan omgeleid 
worden. Deze werkzaamheden 
duren ongeveer 1,5 week. 
Hierna zal de Rolklaver 
vanaf de Zeewinde tot aan de 
Heggerank voor ongeveer drie 
weken afgesloten worden.



6  •  DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

Huisartsen
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:
Doktersdienst Duin- en Bollenstreek,
Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212
(vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst
(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg)
De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen 
door tandarts: A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, te-
lefoon 071-4072865. Spreekuur van 11.30 tot 12.00 
uur. Bij geen gehoor 071-4079501. 

Apotheek
De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen 
(maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 
uur. 
Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 
uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandag-
morgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, 
Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216.
Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, 
Tulpstraat 16b, telefoon 4030833.
Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-
straat 3, tel. 4012755 (10.00-14.00 uur);  Kwaliteits Apo-
theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 
(9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, 
Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur).
Ongevallendienst
Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca-
demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

Verloskundigen
(ook voor poliklinische bevallingen)
Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 
2224 AX Katwijk. 
Voor spoed en bevallingen: 0651338742.
Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Te-
lefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag 
van 9.00-12.00 uur op 071-4072933.
U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar 
ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: 
www.verloskundigenkatwijk.nl

Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 
2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 
0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, 
b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911.
Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valken-
burg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Floris-
laan 15, Rijnsburg.

Thuiszorgcentrale Katwijk
Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan 
iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren 
of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in 
behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. 
Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, 
Katwijk, telefoon 4016347.

Platform Kocon Alcohol & Drugs
Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van rele-
vante organisaties werkzaam op de terreinen verslavings-
preventie en handhaving, verslavingszorg en maatschap-
pelijk herstel.
Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. 
Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216.
E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl
Voorzitter: Hans Moolenburgh.

nieuws- en advertentieblad
voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH
Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH
Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur.

Redactie:  Paul van de Putte /
Sandra Kornet-van Duyvenboden
e-mail: redactie@katwijkschepost.nl

Ingezonden brieven
Ingezonden brieven worden alleen geplaatst 
onder vermelding van naam en adres. Ingezonden 
brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden 
en alleen digitaal worden aangeleverd. 

De redactie houdt zich het recht voor om 
ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen 
niet te plaatsen.

Opgave redactionele kopij
tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. 
Advertentietarief op aanvraag.

Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts 
dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van 
volledige naam en adres, en een gefrankeerde 
retourenveloppe.

De uitgever van De Katwijksche Post behoudt 
zich het recht voor zonder opgave van redenen 
advertenties en ingezonden bijdragen niet te 
plaatsen.

Advertenties: 
Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met 
de Binnendienst:  Vincent Roos, tel. 071-4091638 of 
Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637
e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl
Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur.

Dravertjes:
Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels).
Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante 
betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. 
Toezending bewijsnummer € 3,00 extra.

Abonnementen:
Per jaar € 29,90. Postabonnementen op aanvraag.
Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te 
worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk.

Indien zes weken voor het verstrijken van de 
abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging 
is ontvangen, wordt het abonnement automatisch 
verlengd.

Klachten over bezorging:
donderdagavond inspreken op het antwoord-
apparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 
12.00 uur, telefoon 071-4022901.
De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 
19.00 uur nabezorgd.

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd zonder voorafgaande

Bezoekuren LUMC
Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 
19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwij-
kende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-
5269111.

Bezoekuren Diaconessenhuis
Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur.
Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek-
tijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

De Brug Midden-Nederland
Deze GGZ-instelling voor christelijke verslavingszorg 
verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht 
afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw 
samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform 
Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep 
behoort wordt op afspraak ambulante behandeling 
geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een 
werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag 
geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op 
zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme 
maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De 
Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook 
buiten kantooruren.

Polikliniek Katwijk (hoofdlocatie), Schaepmanstraat 1, 
Katwijk, T: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl,
I: www.debrughelpt.nl.
Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk.
Polikliniek Alphen aan den Rijn (alleen op afspraak via 
bovenstaand telefoonnummer).

Werkervaringsplaats Kringloop De Brug, Heerenweg 5, 
Katwijk, T 071 408 56 46.

Stichting Welzijn Ouderen KRV
Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning 
op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij 
ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten 
voor ouderen, zoals: Belbus, personenalarmering, oude-
renadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, 
etc. Hoofdkantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 
EP Katwijk, telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061.

Psychologenpraktijk CuraMentis
Samenwerkende Psychologen Valkenburg, Kerkweg 2, 
2235 BC Valkenburg, telefoon 071-4013343. Mobiel: 
0642043345. Email: info@curamentis.nl; website: www. 
curamentis.nl.

Complementaire geneeskunde
Samenwerkingsverband therapeuten complementaire 
geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, 
tel. 071-4030127.

POST
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ZONDAG 25 SEPTEMBER

KATWIJK AAN ZEE
Ned. Herv. Kerk: Nieuwe 
Kerk: 10.00 uur ds. K. F. W. 
Borsje, kinderoppas; 18.00 
uur ds. J. Geene. Oude Kerk: 
10.00 uur ds. A. J. Kunz, 
kinderoppas; 18.00 uur ds. J. 
P. Kromhout van der Meer, 
Zwijndrecht. Ichthuskerk: 
10.00 uur ds. D. J. van Eckeveld, kinderoppas; 18.00 
uur ds. F. van den Bosch. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. J. 
B. Alblas, kinderoppas; 18.00 uur ds. J. B. ten Hove, 
laagdrempelige dienst. Maranathacentrum: 10.00 uur 
ds. E. K. Foppen, kinderoppas; 18.00 uur de heer E. J. 
Bergman. Het Anker: 10.00 uur de heer G. P. de Best, 
dienst voor doven. Kapel Overduin: 14.30 uur ds. G. 
N. Binnendijk; 19.00 uur ds. D. Verboom. Kapel De 
Wilbert: donderdag 29 september, 18.30 uur ds. D. C. 
Groenedijk.

Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, 
locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 
uur ds. E. Oort.

Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 
10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. A. Vlietstra. 
UNI-zaal: 10.00 uur prof. P. Buitelaar, Ridderkerk; 
18.00 uur ds. J. W. van Estrik, Goederede.

Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur de heer C. 
van Vliet, Rijnsburg. Vredekerk: 10.00 uur mevr. 
W. J. Bettenhaussen-Baak, Zoetermeer, tienerneven-
dienst; 18.30 uur de heer H. J. Reitsema, zingend-
gelovendienst.

Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M. van der Sluijs; 
17.00 uur ds. M. van der Sluijs.

Geref. Gemeente: 18.30 uur ds. W. Harinck; woens-
dag 28 september, 19.45 uur ds. L. Terlouw. 

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de 
Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R. D. Anderson; 17.00 
uur ds. R. D. Anderson.

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155;
10.00 uur ds. Jan Schippers, crosspointdienst.

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: 
Maarten Slot.

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag 
van de maand om 11.00 uur in de Universel te 
Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, 
Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. 
Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lof-
prijsavond en bidstond.

KATWIJK AAN DEN RIJN

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R. H. M. 
de Jonge, H.A.; 18.30 uur ds. R. H. M. de Jonge, 
voortzetting H.A. en dankzegging. Ontmoetingskerk: 
zaterdag 24 september, 19.00 uur ds. J. Smit, korte 
viering H.A. Zondag 25 september, 10.00 uur ds. J. 
Smit, H.A.; 18.30 uur ds. J. Smit, H.A.

Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. C. J. de Jong; 
19.00 uur ds. E. Oort, vesperviering.

R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d 
Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur communievie-
ring met samenzang. Voorganger: gebedsleider mw. 
A. Noordermeer. Zondag 10.00 uur eucharistieve-
ring m.m.v. ’Vocalis’. Voorganger: kapelaan S. Kuik. 
Crèche. Jongerenwereld Rock Solid. De Wilbert: 
10.15 uur eucharistieviering.

VALKENBURG

Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. H. 
Hoksbergen, Spakenburg-Zuid; 18.30 uur ds. M. de 
Vries, Rotterdam-Stad.

Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt; 18.30 uur 
ds. F. J. van Harten, Scheveningen.

Geref. Kerk: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs, jeugd-
dienst; 18.30 uur ds. E. Schuddebeurs, zangdienst.

RIJNSBURG

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van 
Duijn; 17.00 uur ds. B. H. Weegink, Katwijk aan 
Zee. De Voorhof: 9.30 uur ds. D. Verboom.

Chr. Geref. Kerk: geen opgave.

Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; 
17.00 uur ds. H. Hoksbergen.

Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse 
Boys, Middelmors: 10.00 uur Koos Duijvenvoorde, 
doopdienst.

Sinds 1915
Uitvaartverzorging

D.C. Vis en Zoon

Huig van Duijn

(071) 4074440   uitvaart@dcvis.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefi t 
TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het 
ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve 
combi-ketel heeft een voorraad warmwater 
die met ongekende kracht wordt bijgevuld. 
Overal in huis direct warm water, 
en als u wilt overal tegelijk! 
Vraag ons naar de brochure.

AquaPower van 
Nefi t: Het 

ultieme warm-
watercomfort

Het ultieme warmwatercomfort van 
TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

N e f i t  h o u d t 
N e d e r l a n d  w a r m

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH)

E-mail: info@heemskerkinstallatie.com
Lid van de VNI en BZE

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg 
en Oegstgeest. 

Met een eigen 24uurs-servicedienst.

 HEEMSKERK
 INSTALLATIEBUREAU

Mies Schoneveld
uitvaartbegeleiding
Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’

Betrokken

Meelevend

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432
www.miesschoneveld.nl

Geen wachtlijst
Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, 
nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spannings-
klachten etc.
Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Bel voor een afspraak: 071 3411692
Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

Nu ook FysioSport! Voor meer info bel, of bezoek 
onze website:
www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

TANDTECHNIEK

DE VRIES
Korte Vaart 11

2231 GE Rijnsburg
Tel. 4020695

Voor het perfecte 
kunstgebit én de beste 
service.

Alle 

verzekeringen

“Van het concert des levens
krijgt niemand een program ”.

DIRK WILLEM BERKHEIJ

Met liefde en humor heb je voor ons geleefd en 
gezorgd, daar heb je ons mee omringd en mee 
gevormd. Zo blijf je voor altijd in ons voortleven.

* Leiden,  † Katwijk, 
19 juli 1941   20 september 2011

 Janet

 Lucy en Bas
  Janet en Arend Jan
  Maartje en Maarten
  Lucy
  Arenda
  Dirk

 Adriaan en Fatiha
  Miriam
  Lucas

 Huug en Maria Jesús
  Peter
  Esther

Correspondentieadres:
Schuitegatstraat 58, 2225 MC Katwijk

Op vrijdag 23 september is er van 19.00 tot 20.00 
uur gelegenheid tot condoleren in het Rouwcen-
trum, Zuidstraat 103 te Katwijk.
De dankdienst voor zijn leven zal worden ge-
houden op maandag 26 september om 10.30 
uur in Kerkelijk centrum Het Anker, Voorstraat 
74 te Katwijk. Aansluitend zal de begrafenis  
plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de 
Parklaan te Katwijk.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
zaal van Kerkelijk centrum Het Anker.

Met bewondering voor de manier waarop hij zijn 
ziekte gedragen heeft, geven wij kennis van het 
overlijden van onze broer, zwager en oom

DIRK WILLEM BERKHEIJ

We zullen Dik herinneren om zijn energie,         
humor maar vooral om zijn hulpvaardigheid op 
allerlei gebied.
Wij wensen Janet, de kinderen en kleinkinderen 
Gods troost toe in de komende tijd.
   
 De familie Berkheij

20 september 2011

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee
E-mail: info@theovanderplas.nl

www.theovanderplas.nl

Persoonlijk
en

betrokken

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 06-12091112 of 071-4012528Eemnes, 03-03-1963 Leiden, 13-09-2011

           
MARLEEN KAMMINGA-REGTER

We wisten dat zij ernstig ziek was, maar voor ons 
was het veel te vroeg.
Op 48-jarige leeftijd is zij overleden. 
Zij was een zeer gewaardeerd en geliefd lid van 
onze vereniging.
Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte 
toe in de komende tijd.

Het bestuur en de leden van 
tennisvereniging K.L.T.V.

De psalmen staan beschermend om mij heen.
Zij zingen dat mij alles is vergeven.

Geen stem spreekt er het schuldig uit, niet een.
Je zult niet sterven klinkt het, je zult leven.
Dat ik er was, staat eenmaal op een steen.

Dat ik er zijn zal staat bij God geschreven.
Geert Boogaard

Omringd door hen die hem lief waren is rustig 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame  
vader, groot- en overgrootvader

KEES KWAKERNAAK
Cornelis Pieter

* Bodegraven,  † Katwijk, 
3 juni 1920   18 september 2011

 Katwijk: D.C. Kwakernaak-Glasbergen

 Bennekom:  Nico en Rita

 Oegstgeest:  Jaap en Phitsamai

 Katwijk: Nelleke en Hugo

  Klein- en achterkleinkinderen

Op donderdag 22 september is er van 19.00 tot 
20.00 uur gelegenheid afscheid te nemen en de 
familie te condoleren in de Triumfatorkerk, Piet 
Heinlaan 7 te Katwijk.

Op vrijdag 23 september om 13.30 uur wordt de 
dankdienst gehouden in bovengenoemde kerk. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op  
de algemene begraafplaats aan de Parklaan te 
Katwijk.

Nan de Mooij u i t vaar tbege le id ing

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Samen met u zoeken naar 
een persoonlijke invulling van het afscheid.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54
Marinus Poststraat 17, 2235 XA  Valkenburg

Bij Monuta in Leiden en Leiderdorp denken we graag 
met u mee.

bel 071 - 573 08 34
Monuta  Soek
Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp
Gitstraat 1, Leiden

www.monuta.nl

Ik weet hoe ze 
begraven wil worden.
Maar hoe regel ik dat?

Met één telefoontje nemen we al uw zorgen uit han-
den. Bij ons staan uw persoonlijke wensen centraal.  

“En nu, wat verwacht ik, o Heere! 
Mijn hoop, die is op U”

                                                Psalm 39 vers 8

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is  
gebleven, maar intens verdrietig om het verlies, 
geven wij u kennis van het heengaan van onze 
zorgzame vader en opa

CORNELIS NICOLAAS VAN DER PLAS
~ Cor ~

sinds 11 januari 2011 weduwnaar van 
Adriana van der Plas-van Schie

* 22 mei 1930    † 20 september 2011

Jan en Nelleke van der Plas
     Rob en Marian
     Mark en Bianca
Netty en Frans Jacobs
     Coen en Marcella
     Ruud
Maarten en Netty van der Plas
     Tessa en Henk
Cor en Annet van der Plas
     Ron
     Mirjam
Adriaan van der Plas (in liefdevolle herinnering)
     Guendi
     Noemi

Zwanenburgstraat 1, Katwijk aan Zee

Correspondentieadres: N. Jacobs-van der Plas
De Hoop 12, 2235 DH  Valkenburg

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 24 
september van 16.30 tot 18.00 uur in de aula van 
Woonzorgcentrum Salem, Duindoornlaan 34 te 
Katwijk aan Zee.

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. 
maandag 26 september om 10.00 uur in de aula 
van de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan 
te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal omstreeks 
11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op voor-
noemde begraafplaats.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aan-
kondiging te bereiken.

Heden behaagde het de Heere tot onze droef-
heid uit ons midden weg te nemen, na een lang-
durig gedragen lijden, onze geliefde schoonzoon, 
zwager en oom

DIRK WILLEM BERKHEIJ
echtgenoot van Janet Mary Plokker

in de leeftijd van 70 jaar.

H. Plokker
A. Krijgsman
A.B. Krijgsman en L.E. Krijgsman-van Schie
J. Plokker en M. Plokker-Verdoes
      Kinderen en kleinkinderen 

Katwijk, 20 september 2011

Tafeltje Dekje
Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen 
van ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur. Telefoon 4013061.

Voedselbank Katwijk 

Voor inwoners van de gemeente Katwijk die een beroep 
willen doen op een voedselpakket.

Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. 
Telefoon 0613232541.  E-mailadres: info@voedselbank
katwijk.nl Website: www.voedselbankkatwijk.nl

Aanmeldingen telefonisch. Het afgeven van voedsel en 
kleding is mogelijk op donderdagmiddag.

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 
t.n.v. Voedselbank Katwijk.

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap
Je kunt bij ons terecht voor hulp, voorlichting en opvang. 
Hulplijn: 0900-2021088 tussen 9 en 23 uur (€ 0, 05 per 
minuut) of mail hulp@siriz.nl
Onbedoeld zwanger? Praat er eens over.

Stichting KOK kinderopvang
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuter-
speelzaal. De Krom 101, 2221 KK Katwijk. Informatie 
en/of aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00-17.00 uur, telefoon 071-4088994.

Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4088866. Psz. 
Pinkeltje, De Woelwaters, De Speeldoos en De Tortel-
tuin in Katwijk en Het Opstapje in Valkenburg.

Stichting Peuterkring Katwijk
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4079009/ 
4025040. Psz. Bibelebons, Iene Miene Mutte, Klein 
Duimpje, De Hummelhof, Olleke Bolleke en ’t Zonne-
hoekje, Katwijk. Psz. Peuterburg, Valkenburg. Psz. Ei-
gen Wijs, Rijnsburg.

Stichting Hervormde Peuterspeelzalen
Abeelplein 40, tel: 4073243 (9.00 uur tot 12.00 uur) Psz 
Benjamin - Psz De Eerste Stap.

Thuiszorgorganisatie Curadomi
Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke zorg, 24 
uur bereikbaar. Frankenstraat 18a, 2225 WV Katwijk, 
telefoon 0900-2582583(10 cent per minuut).
24 uur per dag bereikbaar.

Chiropractie van Beelen
Boulevard 85, 2225 HA Katwijk, telefoon 071-4077963. 
info@chiropractievanbeelen.nl
www.chiropractievanbeelen.nl

Telefooncirkel
De Telefooncirkel is een groep mensen die per telefoon 
iedere dag even contact met elkaar heeft, begeleid door 
een vrijwilliger. De Katwijkse Telefooncirkel is zo’n dertig 
jaar geleden opgericht onder leiding van het Rode Kruis. 
Het doel van de Telefooncirkel is om te voorkomen dat 
er niet wordt opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet 
in orde is. De cirkel heeft dus een controlerende functie en 
geeft die mensen een prettig gevoel van veiligheid. Deel-
name is geheel kosteloos. Als u een van de hierna ver-
melde dames belt, wordt u uitgelegd hoe een en ander in 
z’n werk gaat: A. Goeree (dagelijks leidster), tel. 4024039, 
Hoorneslaan 2, Katwijk; of mevr. M. Mudde-de Kreek 
(algemeen leidster), tel. 8888584, Piersonstraat, Katwijk.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) is be-
reikbaar op tel. 0900-1102030 (lokaal tarief). Spreekuren 
zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dinsdag 13.30-17.00 
uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Buiten deze spreekuren 
hoort men het antwoordapparaat. 
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Boulevard 69  |  T (071) 401 84 50
www.sunsetblvd.nl

Boulevard 68  |  T (071) 401 00 09
www.friendskatwijk.nl

Boulevard 67  |  T (071) 407 71 47
www.thelounge.biz

Vooys, keurslager
Koninginneweg 59, Katwijk
Tel. 071 4013200
Fax 071 4018947
www.vooys.keurslager.nl

Deze puzzel is mede
mogelijk gemaakt door:

Stuur uw oplossing voor maandag 26 september naar de redactie van De
Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar

redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,-
deze week beschikbaar gesteld door:

Etos Den Hollander, Badstraat 7, Katwijk.

De oplossing van de puzzel van vorige week is: holbewoner  
De winnaar is: P. van der Plas, Katwijk.

De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door:
Restaurant The Lounge, Boulevard 67, Katwijk.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. 
Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 

beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door.
De resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts

gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Accomodatie 
Bewaren 
Dubbel 
Duivin 
Ermee 
Gekreun 
Gelukskind 
Grabbelaar 
Infusie 
Jeugdelftal 

Jumbo 
Kousje 
Maizena 
Mestput 
Nafta 
Neurose 
Nopens 
Oersterk 
Omkoperij
Ontdooien 

Opeen 
Pokerface 
Salonlamp 
Sisal 
Sleets 
Spiegeleffect 
Steek
Tapuit 
Voorwenden 
Zeelt

Het mag dan plenzen van de re-
gen, het feest gaat gewoon door. 
Paraplu’s worden opgestoken en 
anderen maken van de gelegen-
heid gebruik om heerlijk in de 
plassen te stappen. Zo viert Val-
kenburg haar dorpsfeest. Alle or-
ganisatoren tonen zich meer dan 
tevreden, ondanks dat de aanvoer 
van paarden wat tegen viel. Dit 
werd echter goedgemaakt door 
een uitbundige kinderoptocht 
met daarin de rijtoer van konin-
gin Wilhelmina. Ria Duindam 
speelde met verve deze rol, ter ge-
legenheid van het 80-jarig jubile-
um van Oranjevereniging Wilhel-
mina.

Tekst Aty de Vries

Het was weer een aaneenschake-
ling van hoogtepunten met en ad-
vocaatje en een portie bitterballen 
tijdens de bingo voor de senioren. 
Beheerder Peter van de Laar van 
De Terp viert dit jaar zijn 30-jarig 
jubileum. Er viel een klein buitje tij-
dens de taptoe en een plens tijdens 
de maxi-playbackwedstrijd, waar-
bij de Smurfen als dolle honden 
door de plassen renden. Prachtige 
acts op het podium tijdens de Maxi 
Playback wedstrijd, waarbij Isabel, 
Nignon, Kayleigh en Iris de eerste 
prijs behaalden met een Special Act 
van Britney, Madonna, Christine 
en Missy Elliot; 2de prijs door het 
Jeugdkamp Valkenburg met onge-

veer 15 personen. Zij zongen het 
Wiegelied van de 3 J’s. De 3de prijs 
was voor Monice Beitsma en Jan-
neke van Kralingen als Loe Koe en 
de Koeien met het Koeienlied. De 
aanmoedigingsprijs ging naar Me-
lissa, Nicolette, Kelly, Angela en 
Kirsten met een nummer van Cindy 
Lauper met ’Girls just wanna have 
fun’.

Zoals vanouds opende burgemees-
ter Wienen samen met de voorzitter 
van het paardenmarktcomité Jan 
van der Nagel de paardenmarkt 
en liet zich overhalen om in de 
kantelsimulator van Veilig Ver-
keer Nederland te stappen. Geluk-
kig ging alles goed en gefl ankeerd 
door de wethouders liep men over 

de jaarmarkt. Het veulen werd ge-
wonnen door familie De Kreek uit 
Katwijk. Veel toeschouwers waren 
er om te zien wie de sterkste man/
vrouw van Valkenburg was. Mar-
cel Imthorn uit Valkenburg hield 
hierbij de touwtjes strak in han-
den. Ook voor het buikschuiven 
was er veel animo. Muzikale talen-
ten traden vanaf  het middaguur 
op, waarbij een uitschieter toch 
wel de Boys4Shore waren. 

Na een paar dagen feesten waren 
de kelen schor van het zingen, de 
benen moe en kon men niet anders 
uitbrengen dan ’Take me home’ 
waarna Band and Breakfast een 
spetterend eind goed, al goed aan 
het dorpsfeest maakte.

Eind goed al goed

OV Wilhelmina stralend middelpunt

Rennen, buik aanspannen en schuiven maar. Vanwege een mogelijke paardenziekte was de aanvoer dit jaar wat minder.
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Er waren niets anders dan hoog-
tepunten op de laatste woensdag 
van de maand augustus. Voor 
oud-voorzitter Peter de Vries van 
Oranjevereniging Wilhelmina 
was het niet vreemd dat op zijn 
verjaardag de vlaggen uithingen. 
Voor hem, dacht hij, toen hij nog 
maar een jongetje was. Het was 
zijn verjaardag, maar ook die van 
Koningin Wilhelmina. Bovendien 
viert de Valkenburgse Oranjever-
eniging Wilhelmina dit jaar de 
haar 80-jarige jubileum.

Op die woensdag was ook de 
tweede première van ’Soldaat van 
Oranje’ in de TheaterHangaar op 
het voormalige vliegkamp Valken-
burg met de nodige feestelijkheden. 
Maar liefst twaalf  nieuwe castleden 
deden hun intrede, waaronder An-
ne-Wil Blankers, als Koningin Wil-
helmina, Julian Looman als Erik 
Hazelhoff Roelfzema en Linde van 
den Heuvel als Charlotte. 

Het was weer een schitterende 
voorstelling met veel technische 
hoogstandjes, nog meer verdieping 
en emotionele momenten in het 
spel en gelardeerd met spitsvondige 
teksten om het muzikale drama wat 
te verluchtigen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de musical geno-

mineerd is voor de Johnny Kraaij-
kamp Musical Award.

Na afl oop van de voorstelling 
maakte Peter de Vries een dank-
baar gebruik van de gelegenheid 
om Anne-Wil Blankers te felici-
teren met haar imponerende uit-
voering van haar rol als Koningin 
Wilhelmina. Een rol die zij al eerder 
vertolkte in het toneelstuk ’Wilhel-
mina, je maintiendrai’. De Vries 
overhandigde haar het programma-
boekje voor de komende ’Mart’ in 
Valkenburg, waaraan de inmiddels 
80-jarige Oranjevereniging Wilhel-
mina haar steentje bijdraagt. 

Matteo van der Grijn, die vorig sei-
zoen de rol van Erik in de musical 
speelde, kwam met prins Pieter-
Christiaan, die veel belangstelling 
toonde voor de jubilerende Oranje-
vereniging en het voormalige vlieg-
kamp Valkenburg waar nu de The-
aterHangaar iedere dag volle zalen 
trekt. Hij sprak de hoop uit dat dit 
prachtige stukje industrieel erfgoed 
bewaard kan blijven en niet alles op 
zal gaan aan de bouw van huizen. 

Oud-Oranjeverenigingvoorzitter 
Peter de Vries vertelde met een ge-
lukzalige glimlach dat hij nog nooit 
zo’n leuk verjaardagsfeestje met zo-
veel bekende mensen had gehad.
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Peter de Vries met Anne-Wil Blankers, die Koningin Wilhelmina speelt.

Anne-Wil Blackers 
schittert als Wilhelmina

Met een ferme knip door een 
rood-geel lint opende Valkenbur-
ger Joop Strik de expositieruim-
te op de eerste verdieping van het 
Torenmuseum van Valkenburg. 
Vervolgens  startte hij met een 
druk op de knop een videopresen-
tie. De expositie ’Valkenburg 
vanuit de lucht’ was geopend.

Er zijn twee wisseltentoonstellingen 
per jaar in het Torenmuseum, ver-
telt voorzitter Hans van der Does 
van de Vereniging Oud Valkenburg. 
Nu de overzichtstentoonstelling 
’Valkenburg vanuit de lucht’ aan de 
hand van veel luchtfoto’s. Strik is 
vele jaren actief  geweest als luchtfo-
tograaf bij de Koninklijke Marine. 
Dat was onder andere reden om 
hem te vragen de tentoonstelling te 
openen.
Centraal in de expositie staat een 
grote luchtfoto van Valkenburg. Joop Strik stelt de videopresentatie ’Valkenburg vanuit de lucht’ in bedrijf.

Expositie ’Valkenburg vanuit de lucht’

In verzorgingshuis de Duinrand 
te Katwijk heeft Grietje Drieber-
gen-Westra afgelopen zaterdag 
uit handen van haar zoon het eer-
ste exemplaar van het boek over 
de geschiedenis van haar familie 
ontvangen. Op dezelfde dag zijn 
22 exemplaren van het boek be-
zorgd bij de Rijnsburgse familie-
tak van de Westra’s.

De geschiedenis van de familie 
Westra speelt zich vooral af  in Kol-
lum en omstreken, in het noordoos-
ten van Friesland. Daar leefde rond 
1750 ene Hylke Corneliszoon, die 
twee zoons kreeg: Cornelis Hylkes 
en Jan Hylkes. Toen in de tijd van 
Napoleon de mensen een achter-
naam moesten aannemen, kozen de 
kinderen van Cornelis Hylkes voor 
de naam Spoelman. Maar Jan Hyl-
kes koos de naam Westra, omdat hij 

in het westen van het dorp woonde. 
Allebei kregen ze veel nakomelin-
gen tot in deze tijd. Het familie-
boek beschrijft dus het wel en wee 
van twee families: de Spoelmannen 
en de Westra’s.

Westra-tak
Grietje Driebergen-Westra (83) is 
zelf  nog in de buurt van Kollum 
geboren, in het dorpje Burum. 
Maar als meisje van vijf  jaar is 
ze met haar ouders, broers en zus 
naar Rijnsburg verhuisd. En wel 
naar Kloosterschuur, waar haar 
vader als boerenknecht ging wer-
ken op de boerderij van de familie 
Van Tilburg. In de Gereformeerde 
Kerk aan de Voorhouterweg in  
Rijnsburg leerde ze Nico Drieber-
gen kennen, met wie ze afgelopen 
voorjaar 60 jaar getrouwd was. Ze 
wonen nu samen in verzorgings-

huis Duinrand in Katwijk aan Zee. 
Hier bood Grietjes oudste zoon 
Jan Driebergen haar het familie-
boek aan, waar ze blij verrast mee 
was.

Intussen zijn de Westra’s verspreid 
over bijna heel Friesland en zijn ook 
op andere plekken in Nederland 
takken ontstaan. Uit broers van 
Grietje is een Westra-tak voortge-
komen in Rijnsburg en directe om-
geving. De meesten zijn kinderen 
en kleinkinderen van Hylke Westra 
en Corry Star. Corry Star, die in 
Vlietstede woont, vond het leuk om 
ze allemaal een boek cadeau te ge-
ven. Daarom had de schrijver van 
het boek ook voor hen een vrachtje 
boeken - maar liefst 22 stuks - bij 
zich. Die leverde hij dezelfde mid-
dag af in de Koestraat bij Theo 
Westra, oudste zoon van Hylke 
Westra en Corry Star.

Familie Westra heeft ook familieboek
Jan Driebergen en zijn moeder Grietje Driebergen-Westra bekijken het familieboek. 
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Vanuit die foto wordt de ontwik-
keling van Valkenburg per wijk in 
beeld gebracht en toegelicht. Om 
te beginnen in de dertiger jaren. Er 
is uit die tijd een aantal bijzondere 
luchtfoto’s te zien, waaronder een 
Duitse spionagefoto. Veel foto’s, 
vanuit de lucht maar ook vanaf 
de grond, laten verleden en heden 
leven. Een deel van de expositie is 
gewijd aan  het vliegveld. Het laat 
foto’s zien van onder andere de 
aanleg en het vliegveld ’in bedrijf ’ 
en eindigt  met de vraag wat de  toe-
komst van het gebied zal zijn.

Bij de expositie hoort ook een vi-
deopresentatie, die alle opeenvol-
gende stadia van de ontwikkeling 
nog eens op een rij zet en het geheel 
compleet maakt. 
De tentoonstelling is iedere zater-
dag te bezichtigen tussen 10.00 en 
12.30 uur in het Torenmuseum tot 
en met april 2012.

De Lijnrijders & Handels-
beurs, die donderdag 6 en 
vrijdag 7 oktober wordt 
gehouden in bloemenveiling 
FloraHolland te Rijnsburg, 
is totaal vol geboekt. Er is 
zelfs een wachtlijst voor 
standruimte. De stuurgroep 
voor lijnrijders (SLB) van 
brancheorganisatie VGB 
ziet daarin het bewijs met 
de verbreding van het 
concept op de goede weg te 
zijn. 

’Rijnsburg, de complete 
marktplaats’ is het thema 
van de 9000 vierkante 
meter beslaande beurs 
voor lijnrijders en andere 
handelaren in bloemen en 
planten, die wordt geopend 
door de Amsterdamse 
burgemeester Eberhard 
van der Laan. Andere 
sprekers zijn SLB-voorzitter 
Henk Knipscheer, VGB-
voorzitter Herman de Boon 
en vestigingsmanager Dirk 
Hogervorst van FloraHolland. 

Deelnemers aan de beurs 
zijn toeleveranciers van 
alles wat de groot- en 
detailhandel nodig heeft 
om te kunnen functioneren, 
zoals kwekers, logistieke en 
fi nanciële  dienstverleners, 
automatiseerders, 
commissionairs, technologie 
leveranciers, trucks en 
bijbehorende zaken zoals 
carrosserie en koeling. 
De SLB organiseert de beurs, 
behalve met FloraHolland,  
deze keer voor het eerst ook 
in samenwerking met de 
Vereniging van Verkooppunten 
(VVP), die bestaat uit op het 
veilingterrein gevestigde en 
daar producten verkopende 
bedrijven. 
Van der Laan groeide op in 
Rijnsburg en verdiende daar in 
zijn jeugd vaak een zakcentje 
in de bloemenhandel. 
Rijnsburg is het ’Mekka’ van 
de zogenoemde lijnrijders, 
grossiers die uit hun ’rijdende 
voorraad’ rechtstreeks 
bloemen en planten aan 
bloemisten in binnen- en 
buitenland leveren. 
De beurs wordt voor de derde 
keer gehouden en is steeds 
verder gegroeid in omvang 
en bezoekersaantallen. 
SLB-voorzitter Knipscheer 
verwacht  nu zo’n 
10.000 bezoekers, wat in 
vergelijking met de vorige 
editie een verdubbeling zou 
inhouden. De VGB is de 
brancheorganisatie voor de 
binnenlandse, importerende 
en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar 
leden vertegenwoordigen 65 
procent van de omzet in die 
bedrijfstak.

SLB verwacht 
10.000 bezoekers

Eberhard van 
der Laan opent 
handelsbeurs 
voor lijnrijders

In de Evangelische gemeente 
De Ark in Noordwijk is op 
zondagavond 25 september 
een worship met de Katwijkse 
gospelformatie Mission Grace. 
Ook zal Chris Onderstal op 
deze avond een presentatie 
geven over haar werk in 
Malawi. Onderstal: ’Ik werk 
vanuit liefde voor anderen. 
Mijn motivatie ligt in mijn 
geloofsovertuiging. Die 
liefde wil ik uitdragen aan de 
weduwen en wezen in Malawi. 
Waar hoop is, is geloof; waar 
geloof is, is liefde; en waar 
liefde is, gebeuren wonderen.’

Mission Grace mede 
ondersteunt Chris Onderstal 
via Ahava Ministries. In de 
afgelopen jaren heeft Mission 
Grace vier cd’s uitgebracht 
met voornamelijk eigen 
geschreven Nederlandstalige 
liedjes, die veel mensen 
tot zegen zijn geweest. De 
Katwijkse gospelformatie heeft 
een uitgebreid repertoire van 
bekende Nederlandstalige 
en Engelstalige praise en 
worshipliederen, omdat alle 
groepsleden binnen hun 
gemeentes veel ervaring 
hebben opgedaan met het 
begeleiden van samenzang 
en speciale lofprijzings- en 
aanbiddingsdiensten.

Aanvang van deze avond is 
om 19.00 uur, in De Ark, 
Pickeplein1 in Noordwijk. 
Toegang vrij. Wel word er een 
collecte gehouden voor het 
werk in Malawi
Meer info: www.ahava-malawi.
com en www.missiongrace.nl

Zondag 25 september in 
De Ark, Noordwijk
Worship met 
Mission Grace

PR
Postkantoor in Hoogvliet 
Valkenburg
In de Hoogvliet supermarkt in Val-
kenburg is afgelopen dinsdag een 
Post NL postkantoor geopend. 
Tijdens de openingstijden van de 
supermarkt kunnen klanten hier 
terecht voor het volledige postas-
sortiment van Post NL.
Het volledige postassortiment om-
vat: alle soorten post- en pakketze-
gels, het versturen van alle soorten 
brieven, pakketten en aangetekende 
post binnen en buiten Nederland en 

het ophalen van alle soorten post. 
Zo kan men tijdens het boodschap-
pen doen ook alle postzaken rege-
len.

Het postkantoor in de supermarkt 
is geopend op maandag tot en met 
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, 
op vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. 
Op zondag zijn zowel de super-
markt als het postkantoor gesloten.

TAATEDAM 8-12
KATWIJK

T. 071-4018999

Badstraat 7
Tel. 071 - 4014617

Katwijk aan Zee

Dirks vishandel
 

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk
(T) 071 40 817 07



DIENSTVERLENING OP MAAT

EEN NIEUW HUIS KOPEN? 
DE LEEUW HELPT U GRAAG!

De Leeuw Makelaardij B.V. 
Top 15 van grootste Nederlandse 
woningmakelaars
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DE LEEUW
DÉ MAKELAAR VAN DE REGIO

DE LEEUW MAKELAARDIJ B.V.
TOP 15 VAN GROOTSTE 
NEDERLANDSE WONINGMAKELAARS
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EUROPAPLE IN  2    (0172)  47  74  76

STEVENSBLOEM 7    (071 )  531  62  81 
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ANDREASPLE IN  14    (071 )  407  61  44

ANJEL IERENSTRAAT 35    (071 )  408  55  58
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MOLENWERF  4    (071 )  514  20  45

HOOFDSTRAAT 220    (0252)  22  96  46

KATWIJK Princedwarsstraat 3a

Starters opgelet! Altijd al midden in het ge-

zellige centrum van Katwijk willen wonen? 

Wij hebben een ideaal 3- kamerapparte-

ment (162 m3 / 60 m2 woonopp. ) voor u! 

Op loopafstand van winkels en het strand. 

Ind.: Beg.gr.: via een afgesloten portiek 

krijgt u toegang tot de appartementen, in dit 

gedeelte is ook de berging gecreëerd. 2e 

Verd.: entree, hal, badkamer met douche 

en toilet, dichte keuken met eenvoudig keu-

kenblok en de C.V.-opstelling, woonkamer 

met zicht op de Princestraat, twee aparte 

slaapkamers.

Vraagprijs € 194.000 k.k.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

KATWIJK Kuyperstraat 50

Op de 3e woon- en 4e slaaplaag gel. 

modern 4-kamer maisonnette-woning (250 

m3 / 90 m2 woonopp.) met fraai uitzicht. 

De woning is op loopafstand van winkels, 

sportvelden en bibliotheek. Deels v.v. dubbel 

glas. Ind.: Beg.gr.: afgesl. entree met inter-

com, trappenhuis en bergingen. 3e Verd.: 

entree woning, hal met toilet en trapkast, 

keuken met oven, kookplaat, afzuigkap en 

koelkast. Aparte wasruimte en CV (1999). 

Woonkmr. (ca. 24 m2). 4e Verd.: overloop 

met kast, 3 slaapkmrs. waarvan 2 met deur 

naar het balkon, fraaie badkmr. met ligbad, 

2e toilet en wt.

Vraagprijs € 214.500 k.k.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

KATWIJK Princedwarsstraat 3

Starters opgelet! Altijd al midden in het 

gezellige centrum van Katwijk willen 

wonen? Wij hebben een ideaal 3- kamer 

appartement (148 m3 / 55 m2 woonopp.) 

voor u! Op loopafstand van winkels en het 

strand. Ind.: Beg.gr.: via een afgesloten por-

tiek krijgt u toegang tot de appartementen, 

in dit gedeelte is ook de berging gecreëerd. 

1e Verd.: entree, keuken met eenvoudig 

keukenblok en de C.V.-opstelling, badkamer 

met douche en toilet, woonkamer met zicht 

op de Princestraat, 2 slaapkamers.

Vraagprijs € 189.000 k.k.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

KATWIJK Asterstraat 47

In kindvriendelijke omgeving gel., zeer 

royale hoek-woning (400 m3 / 143 m2 

woonopp.) met zonnige achtertuin en 5 

slaapkamers. Evt. garage tegen meerprijs 

te koop! Ind.: Beg.gr.:entree, hal, Z-kamer 

(ca. 32 m2) v.v. een eikenvl., tussenhal met 

toilet, open keuken met inb.app. en deur 

naar achtertuin met vrijst. stenen berging. 

1e Verd.: overl., 3 slaapkmrs., badkmr. 

met hoekbad, toilet en wt. 2e Verd.: 2 

slaapkmrs., 2 bergingen w.v. 1 met opst. 

CV, mogelijkheid voor 6e slaapkmr.

Vraagprijs € 279.000 k.k.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

RIJNSBURG Peter Paul Rubensstraat 58

Keurig onderhouden 3 kamer appartement 

(300 m3 / 110 m2 woonopp.) met balkon, 

lift, fraai uitzicht en berging onder het 

complex. Ind.: entree, hal met videofoonin-

stallatie, toilet, L-vormige woonkamer, open 

hoekkeuken voorzien van diverse inbouw 

apparatuur, 2 slaapkamers, badkamer 

voorzien van wastafel, ligbad, aparte 

douchecabine en designradiator.

Vraagprijs € 279.000 k.k.

VOOR INFORMATIE: (071) 408 55 58

KATWIJK Akkerklokje 15

Op prachtige locatie in de duinen gelegen 

hoek-herenhuis ( 700 m3 / 192 m2 

woonopp.) met totaal 7 slaapkamers en 

de mogelijkheid voor 2 extra kamers op 

de derde etage. Deze zeer royale woning 

is in 2011 opgeleverd! Ind.: entree, hal 

met toilet. Woonkamer (ca. 32 m2) met 

openslaande deuren naar de achtertuin 

op het westen. Open keuken. 1e Verd.: 3 

slaapkamers, badkamer met ligbad, douche 

en twee wastafels en apart toilet op de 

overloop. 2e Verd.: 4 slaapkamers. 3e Verd.: 

grote open zolderruimte met CV-opstelling 

en aansluiting voor de wasmachine.

Vraagprijs € 399.000 v.o.n.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

KATWIJK Asterstraat 43

Ideale woning voor een groot gezin! In 

Katwijk aan den Rijn gelegen royale tussen-

eengezinswoning (400 m3 / 140 m2 woon-

opp.) met 5 slaapkamers, veel bergruimte 

en zonnige achtertuin met grote stenen 

berging. Eventueel garage tegen meerprijs 

te koop! Ind.: Begane grond: entree, hal, 

Z-kamer van circa 32 m2 met open keuken, 

tussenhal met toilet. 1e Verd.: overloop, 3 

flinke slaapkamers waarvan 1 met balkon, 

eenvoudige badkamer met douche, 2e toilet 

en wastafel. 2e Verd.: 2 slaapkamers, 2 

bergingen waarvan 1 met CV-opstelling, 

mogelijkheid voor een 6e slaapkamer.

Vraagprijs € 275.000 k.k.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

KATWIJK Akkerklokje 11

Op prachtige locatie, in de duinen gelegen 

nieuwbouw herenhuis (580 m3 / 162 m2 

woonopp.) met totaal 5 slaapkamers met  

de mogelijkheid voor 2 extra kamers op de 

derde verdieping. Tuin op het westen. De 

zeer royale indeling is als volgt: entree, hal 

met toilet, woonkamer met openslaande 

deuren naar achtertuin, moderne open 

keuken met inb.app.1e Verd.: overloop met 

toilet, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 

aparte douche en twee wastafels, groot 

balkon op het westen.2e Verd.: 2 ruime 

slaapkamers 3e Verd.: open zolderruimte 

met wma.

Vraagprijs € 385.000 v.o.n.

VOOR INFORMATIE: 071) 407 61 44

NIEUW

NIEUW

NIEUW

OPEN HUIS

zaterdag 

24 september

11.00 - 13.00 uur

OPEN HUIS

zaterdag 

24 september

11.00 - 13.00 uur

KOM NAAR DE NIEUWBOUWDAG
zaterdag 24 september van 11.00 - 15.00 uur

www.parkrijnsoever.nl

ZOMEREIK
47 appartementen
Prijs vanaf € 184.000,- v.o.n. (excl. parkeerplaats à € 15.000,-)

28 eengezinswoningen
Prijs vanaf € 299.000,- v.o.n. 

Makelaar: Een project van:

Rijnsburgerweg 100

2231 AG Rijnsburg

Telefoon: 071 - 40 51 616

Andreasplein 14

2225 GR Katwijk

Telefoon: 071 - 40 76 144

OLEANDER www.woneninzomereik.nlHIBISCUS
15 herenhuizen
Prijs vanaf € 485.000,- v.o.n.

facebook.com/ParkRijnsoever

facebook.com/ParkRijnsoeverKBM

in Katwijk aan Zee

Op de bouwlocatie aan de 
verlengde Biltlaan in Katwijk

BEZOEK DE 
MODELWONING
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Het is ze gelukt. Pieter van Vliet 
en zijn medewerkers zijn maan-
dag tijdens de beurs AGF Detail 
in Houten uitgeroepen tot de 
Beste Groenteman van Neder-
land. Deze titel mag Van Vliet 
een jaar dragen. ’Het was best 
spannend, want je weet niet hoe 
je collega fi nalisten het doen en 
welke richtlijnen de jury han-
teert’, laat van Vliet weten. 

Na een korte nachtrust staan Pieter 
samen met zoon Casper de volgen-
de ochtend alweer fris en fruitig in 
hun verkoopwagen in Wassenaar, 
nog heerlijk na te genieten. Vorig 
jaar deed het bedrijf  voor het eerst 
mee met deze verkiezing en ging 
toen al met een tweede prijs aan de 
haal. Maar ook bij deze wedstrijd 
telt alleen de eerste prijs, dus namen 
de heren van Vliet revanche. ’Toch 
blijft het moeilijk want je weet 
nooit waar de jury op let’, aldus 
Van Vliet senior. 

Vakkennis
Tijdens de voorrondes werden alle 
deelnemende groentespeciaalzaken, 
zowel gevestigd als ambulant, in 
Nederland meerdere malen bezocht 
door zogenaamde mystery shop-
pers. Deze beoordeelden de winkels 
en marktkramen o.a. op uitstra-
ling, hygiëne, klantvriendelijkheid- 

en vakkennis van de medewerk(st)
ers. Daarnaast werden ze door een 
vakjury beoordeeld o.a. op pre-
sentatie, zowel buiten als binnen, 
assortiment, vakbekwaamheid 
medewerk(st)ers, bedrijfsvoering, 
en naleving van de hygiëneregels. 

Tijdens de beurs afgelopen maan-
dag werd dit tijdens een spetterende 
fi nale allemaal nog eens overge-
daan. Onder leiding van tv-kok Ru-
dolph van Veen moesten de deelne-
mers een smooty maken, werd de 
vakkennis getest en moest er met 
aangeleverde groenten en fruit een 
mooie etalage gemaakt worden. 
Volgens de jury stak Van Vliet er 
met kop en schouders bovenuit. Lo-
vende woorden over zijn vakkennis, 
want als Van Vliet eenmaal over 
zijn producten gaat praten is hij bij-
na niet te stoppen. ’Ik vind het in-
derdaad heel leuk om onze cliënten 
te informeren over verse producten. 
Ook nieuwe soorten groenten en 
fruit wil ik graag bij hen onder de 
aandacht brengen met bijzondere 
recepten’, laat Van Vliet gepassio-
neerd weten. 

De schitterende verkoopwagen van 
Pieter van Vliet staat wekelijks op 
de markt in Wassenaar, Mijdrecht, 
Roelofarendsveen en Voorburg en 
op de vaste standplaats op het win-
kelcentrum in Koudekerk a/d Rijn.

Passie voor verse groenten, fruit en zijn klanten

Pieter van Vliet Beste Groenteman van Nederland

De beste groenteman van Nederland heeft oog voor kwaliteit en passie voor verse producten.
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De Rijnsburgse musicus Albert 
van Ommen opent in het bloe-
mendorp een zanglespraktijk. 
Zangliefhebbers kunnen van hem 
privé zangles krijgen. Het een en 
ander moet eind deze maand zijn 
beslag krijgen. Albert (44) is ge-
huwd met Natasja Douma en het 
stel heeft vier kinderen. Beiden 
zijn afgestudeerd aan het conser-
vatorium. 

Van Ommen studeerde klassieke 
zang aan het Sweelinck Conserva-
torium in Amsterdam en het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Douma studeerde eveneens 
aan beide conservatoria. Ze speelt 
piano en is momenteel als correpe-
titor, samenspelen met en coachen 
van muziekstudenten, verbonden 
aan het conservatorium in Den 
Haag. Albert zingt bij het Neder-
lands Kamerkoor en is freelancer-
zanger bij het Groot Omroepkoor. 
Tevens is Albert regelmatig te ho-
ren als solist. Twee zeer muzikale 
mensen die ook in Rijnsburg al me-
nig keer mochten optreden.

Muzikale familie
Het kan bijna niet anders, de fa-
milie Van Ommen is een muzikale 
familie. De kinderen Bastiaan, 
Tom, Robin en Anne spelen ook 
alle vier een muziekinstrument. De 
zolderverdieping van hun woning 
in de wijk Frederiksoord is inge-
richt als muziek en studieruimte. 
Een grote glanzende concertvleu-
gel valt direct op. Albert: ’Ja, die is 
toen wij hier kwamen wonen met 
een hoogwerker over het dak van 
onze woning, via de ruimte waar de 
dakkapel moest komen, naar bin-
nen getakeld. Een heel spektakel 
was dat’. Om overlast te voorko-
men is de vleugel geplaatst op een 
zwevende vloer en ook de wanden 
van de zolder zijn goed geïsoleerd. 
Daarnaast kan men de vleugel via 
een ingenieus systeem ook bespelen 
met een koptelefoon op. Het gezin 

’Zanglessen verbeteren kwaliteit koren’

Albert van Ommen start zanglespraktijk

Professional muzikant Albert van Ommen start zanglespraktijk. (Foto: pr).

Het Smalspoormuseum Valken-
burgse Meer vormt in het week-
end van zaterdag 24 en zondag 
25 september het decor van de 
beste nationale en internationale 
smalspoormodelbanen. Dan 
staan in Valkenburg de mooiste 
en bekroonde smalspoormodel-
banen opgesteld temidden van de 
originele locomotieven. 

Het museum is er dit jaar in ge-
slaagd ongeveer twintig nationale 
en internationale topmodelbouwers 
in Valkenburg bijeen te brengen. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want 
de sfeer en de ambiance van dit 
evenement is uniek. Alleen bij het 
smalspoormuseum proef en ruik je 
het verleden. Er is in dit weekend 
een intensieve treindienst en met 
regelmaat kunnen de bezoekers de 
zo kenmerkende geur van de echte 
stoomlocomotieven opsnuiven als 
zij de modelbanen bewonderen.
Dit jaar zijn er weer gerenom-
meerde smalspoormodelbouwers 
uit Engeland, België en Frankrijk 
aanwezig naast de toppers uit ons 
eigen land. Het belooft weer een 
bijzondere tentoonstelling te wor-
den, omdat een aantal buitenlandse 
banen voor het eerst in Nederland 
getoond worden.
Enkele van deze banen zijn niet gro-
ter dan een vierkante meter, maar 

zijn zo compleet, dat de bijzondere 
sfeer van het smalspoor perfect 
tot zijn recht komt. Verschillende 
thema’s zijn tot in de kleinste de-
tails uitgewerkt. De bouwers zijn 
aangewezen op zelfbouw, omdat 
zij werken in afwijkende schalen en 
de sfeer willen meegeven van histo-
rische lijnen die vaak al decennia 
geleden zijn opgeheven.
In Utrecht maakte hij dit jaar al 
indruk met zijn tuinderspoor met 
een HaWé lorrie: Erik Mosterd 
met ’S.P. Oorgidee’. Nu staat zijn 
minibaantje opgesteld naast een 
schaal 1/1 HaWé elektrolorrie. 
Huub Reijnders laat ook een uniek 
tuinderspoor zien. Hij heeft geko-
zen voor smalspoor op het terrein 
van een Engelse jamfabriek. Beide 
minibaantjes tonen smalspoor in 
schaalgrootte 1: 22,5. 

Meer informatie
Het complete overzicht van alle 
deelnemers vindt u op de website 
www.smalspoormuseum.nl. Voor 
dit evenement zijn de toegangsprij-
zen € 9,- voor volwassenen en € 7,- 
voor kinderen en 65+. Een rit met 
de stoomtrein is bij deze prijs inbe-
grepen. Het museum is beide dagen 
geopend van 10.30-17.00 uur.
Smalspoormuseum Valkenburgse 
Meer, Jan Pellenbargweg 1, Valken-
burg.

DAF-trucks en modelspoor 
in Smalspoormuseum
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Werk in 
uitvoering
Rijnsburg
Geplande werkzaamheden 
kunnen uitlopen. Houdt u 
hier rekening mee! De laatste 
stand van zaken van de 
wegwerkzaamheden vindt u ook 
op http://www.youtube.com/
rtvkatwijktv of http://youtu.be/
WGX2iH1RRiY. 

VERNIEUWD
Reconstructie voetpaden en 
parkeervakken Kleipettenlaan
De herinrichting van de 
voetpaden en parkeervakken 
van de Kleipettenlaan vindt 
plaats op het weggedeelte 
tussen de Pieter Breughelstraat 
en de Rembrandtsingel. 
In de uitvoeringsplanning 
zijn ook werkzaamheden 
aan de openbare 
verlichting opgenomen. De 
werkzaamheden zullen ongeveer 
duren tot begin november 
2011. De Kleipettenlaan tussen 
de Geesterwaardenlaan en 
Rembrandtsingel is afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Er 
is een omleiding ingesteld. 
Op dit moment kan er ook 
verkeer plaatsvinden via 
de Kleipettenlaan naar de 
Christinalaan. De fysieke 
afsluiting is tijdelijk weggehaald 
voor bewoners en hulpdiensten. 
Deze situatie zal volgens 
planning tot en met vrijdag 23 
september 2011 blijven.

Een dag is niet alleen een 
dag met een bepaalde 
datum, maar vaak ook een 
dag met een bijzondere 
betekenis. Naast alle 
feestdagen zijn er steeds 
meer dagen met een 
speciaal thema. Zoals de 
Dag van …, Week van …, 
Maand van … en Jaar 
van… In deze wekelijkse 
rubriek een overzicht van 
enkele van die 
themadagen. 

Zaterdag 24 september: 
Burendag. Een initiatief van 
Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds om buren nader tot 
elkaar te brengen. www.
burendag.nl

Zaterdag 24 september: Dag 
van de Doven.
www.werelddovendag.nl

Zaterdag 24 september: 
Nieuwbouwdag. Op 
deze dag zijn verschillende 
nieuwbouwprojecten te 
bezichtigen. 
www.nieuwbouwdag.nl

Maandag 26 september: 
Europese Dag van de 
Talen. Elk jaar vieren scholen 
in heel Europa de Europese 
Dag van de Talen door op 
26 september aandacht te 
besteden aan vreemde talen.

Maandag 26 september: 
Wereld Anticonceptie Dag. 
Sinds 2007. Op die dag willen 
verschillende verenigingen 
en farmavertegenwoordigers 
wereldwijd wijzen op het 
belang van anticonceptie 
in de strijd tegen het 
grote aantal ongeplande 
zwangerschappen in de 
wereld.

Maandag 26 september: 
Internationale Dag voor 
het Onbekende Kind. 
Initiatief van Stichting Rose 
for Children om die kinderen 
te herdenken die geen 
kans hebben, of geen kans 
hebben gehad voor een 
zinvol en warm leven.

Tot en met 25 september: 
Vredesweek. Thema: ieder 
mens een veilig bestaan. 
www.ministerievanvrede.nl

Van 22 september tot en 
met 1 oktober: Week tegen 
Eenzaamheid. Uitgeroepen 
door Coalitie Erbij, bestaande 
uit landelijke organisaties in 
de zorg- en welzijnssector. 
www.eenzaam.nl

maakt veel gebruik van de studio 
aan huis. 

Zanglespraktijk
Binnenkort krijgt de studio er wel-
licht nieuwe gebruikers bij. Van 

Ommen hoopt dat een aantal cur-
sisten zijn zangpraktijk aan huis 
zullen bezoekt. Albert: ’Rijnsbur-
gers zingen graag, dat blijkt in ie-
der geval uit de grote hoeveelheid 
koren’. Rijnsburg telt inderdaad 
een veelvoud aan koren, van kerk-

koor tot shantykoor, er is voor ieder 
wat wils. Albert: ’Veel mensen zin-
gen hier niet onverdienstelijk, maar 
toch denk ik soms als kritisch luis-
teraar dat ze meer kunnen. Ik ben 
ervan overtuigd dat ik doormiddel 
van zangles duidelijk verbeteringen 
teweeg kan brengen. Daarnaast 
denk ik dat muziekonderwijs of 
dat nou een instrument bespelen is 
of zingen belangrijk is voor ieder 
mens. We worden aan alle kanten 
aangemoedigd om te gaan spor-
ten maar voor muziekonderwijs is, 
mede ook vanwege de bezuinigin-
gen, nauwelijks nog aandacht en 
dat is heel jammer’.
Op dit moment wordt Nederland 
overladen door zangtalent, op tv 
kom je om in de talentenshows. Al-
bert: ’Heel veel van dat talent wordt 
door de media gecreëerd, er zijn 
vaak commerciële belangen in het 
spel. En of ze allemaal nou echt zo 
goed zijn, ik vraag het me wel eens 
af. Maar goed, ook in huize van 
Ommen worden de talentenshows 
op de voet gevolgd, de kinderen zijn 
er in ieder geval verzot op’.

Klassieke wijze
Van Ommen gaat op klassieke wijze 
zangles verzorgen. ’Het maakt niet 
uit welk genre je zingt, het is altijd 
goed om de klassieke techniek als 
basis te hebben’. De lessen worden 
bij hem aan huis gegeven en op tij-
den in overleg met de cursist. Al-
bert: ’Natuurlijk start ik altijd eerst 
met een kennismaking of proefl es, 
vervolgens bepaal ik dan samen 
met de cursist het verdere verloop 
van de zangcursus. Voor alle dui-
delijkheid de cursisten bepalen na-
tuurlijk zelf  met welk genre ze aan 
de slag willen’. 
Vragen over tijden en tarieven of 
aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar: infozangstudio@
gmail.com.

Mensen die Van Ommen eerst per-
soonlijk willen spreken, kunnen 
bellen met 071 4032493.

VERS

Scheffer versmarkt
Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl
Jan Tooropstraat 59

Katwijk - (071) 4072001

AANBIEDINGEN!!!
Vers van het mes!!
Jong belegen kaas ........................................... 500 gram 4.99

Smeuïg belegen boerenkaas ..................... 500 gram 5.99

Onze bekende verse Hollandse kipfilet, 
A-kwaliteit ......................................................................  kilo  5.49

Roomkaas bieslook ................................................. 100 gram  1.49  

Elke dag vers gebrand!!
Vlies- of King-Size pinda’s .............................. 250 gram  1.25  

Elke dag vers uit de grill:
Kiprollade ......................................................................... 100 gram  1.49

Schouderham .................100 gram  0.69

Snijworst ...............................100 gram  0.99

Lever ..........................................100 gram  0.79

Grillham ..................................100 gram 1.49

Gyrossalade ......................100 gram  1.39

Cranberry paté ...............100 gram  1.59

GEZOND HERFSTVOORDEEL BIJ 
SCHUITEMAKER

elke MA. Roerbakvis  500 gram  7,50

elke DI. Haringen  (vers van het mes) 4 voor  6,00

elke WO. Kibbeling  500 gram  6,50

DO. 22-9  Noorse zalmfilet   500 gram  8,50

VR. 23/ZA. 24 Sliptong  500 gram  7,50

  Emmertje haring  1 kg  5,50 2,5 kg  9,95
Hele week:
Schol    2 kg  6,00   Poontjes/schar  2 kg  5,00
OM ZELF SCHOON TE MAKEN (RED/AH)

KW106, OPEN VAN MA. T/M ZA. 071-4075113

Weekendaanbiedingen: do. 22 - vr. 23 - za. 24 sept.

Malse zoute snijbonen  . . . . . .500 gram  1.89

Anna Späth pruimen . . . . . . . . . . . . . . . . . .kilo 1.99

Goudreinetten Rode Boskoop . . . . . . . 2 kilo 2.50

Verse soepgroente . . . . . . . . . . . . . 200 gram 0.79

Gesneden Sweet ananas . . . 200 gram 1.30

Aanbiedingen: ma. 26 - di. 27 - wo. 28 september

Zuurkool uit ’t vat
              naturel, wijn of kruiden . . . . . . . . . 500 gram 0.89



EXCEPTIONELE

CURATOREN-VERKOOP
VRIJ
DAG

DONDER
DAG

ZATER
DAG

MAAN
DAG

DINS
DAG

WOENS
DAG

10 - 21.OO UUR 10 - 17.3O UUR 10 - 17.0O UUR 13 - 17.3O UUR 10 - 17.3O UUR 10 - 17.3O UUR
Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties

en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders, 
fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage 

inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op!
Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

CURATOREN-VERKOOP ADRES
AMBACHTSWEG 13 - KATWIJK

(ZUID HOLLAND) - NAAST TRENDHOPPER

POCKETVEER
MATRASSEN

LUXE
POCKET
MATRAS

Afgedekt met hoogwaardig
koudschuim, 7-zônes,

24cm dik, 70/80/90x200cm
Normaal € 659,00

Nu slechts

120/130/140x200cm nu € 260,00
160/180x200cm Nu € 330,00

POCKET
NASA

MATRAS
Afgedekt met Nasa traagschuim

7-Comfortzônes,
24cm dik, 70/80/90x200cm

Normaal € 959,00
Nu slechts

120/130/140x200cm nu € 375,00
160/180x200cm Nu € 480,00

NON
ALLERGEEN
KUSSEN

Type Amalia, boxkussen
Katoenen tyk, holle vezel vulling

Afmeting 60x70x10cm
Normaal € 79,95

Nu slechts

Nederlands fabricaat
Machine wasbaar op 60 graden.

ANTI
ALLERGISCH
KUSSEN

Type Prestige, 
Gevulp met polyether vlokken

Afmeting 60x70cm
Normaal € 29,95

Nu slechts

Nederlands fabricaat
Maximaal 4 stuks per klant

BANKSTEL
DESIGN
ITALIA
Luxe 3+2 zitcombinatie
4mm Dik kwaliteitsleder
Fantastisch zitcomfort

Normaal € 6.899,00
Nu slechts

Diverse kleuren
Echt kwaliteitsleder

Geheel compleet met
pocketveringsmatrassen

Leverbaar 160- en 180x200cm
Normaal € 4.995,00

Nu slechts

Keuze uit
diverse modieuze kleuren

LUXE
ELEKTRO
BOXSPRING

1.995.- 1.495.-

25.-

165.- 240.-

7.50

WOON- &
SLAAPKAMER
GROTE COLLECTIE

ARTIKELEN TEGEN
ABSOLUTE

BODEM
PRIJZEN!

* VLOERKLEDEN
Berbers, moderne en Perzische vloerkleden

in vele kleuren, design’s en afmetingen

* VERLICHTING
Hang-, wand-, tafel en staande lampen

in alle stijlen en soorten

* KASTEN
Wand- en stijlkasten, dressoirs, vitrine- en
tv-kasten in de meest voorkomende stijlen

* BANKSTELLEN
Stof, Leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoeken

Ook grote collectie Chesterfield bankstellen

* HOOFDKUSSENS
Oa. Pocket- en Bonellvering, traagschuim,

Leverbaar in echt, maar dan ook echt alle maten

* MATRASSEN
Non-allergeen, orthopedisch, anti-huismijt

Kapok, holle vezel, polyether

* BOXSPRINGS
Met en/of zonder matras(sen), elektrisch ver-
stelbaar en vlak, vele kleuren en afmetingen
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Style & Trend Event Winkelhart Zeezijde, afgelopen zaterdag. ’Ik droom liever van een zonbestemming’.
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Zonbestemming
Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende 
foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar 
redactie@katwijkschepost.nl onder vermel-
ding van uw naam en een korte toelichting.

Wie marktplaats zegt, denkt on-
getwijfeld aan de populaire ad-
vertentiesite waar 1001 en nog 
veel meer producten te koop wor-
den aangeboden. Vraag en aan-
bod bepalen de prijs en zo krijgen 
de producten weer een nieuwe
eigenaar. Honderd jaar geleden 
heeft een groep kwekers ook al 
een marktplaats in het leven ge-
roepen, maar toen om bloemen 
op een effi ciëntere manier te ver-
kopen. Hieruit is FloraHolland 
ontstaan en anno 2011 neemt de 
veiling nog steeds een levendige 
positie in, wereldwijd.
Ter gelegenheid van dit 100 ja-
rig bestaan, opent FloraHolland 
Rijnsburg zaterdag 24 september 
haar deuren voor het publiek. ’We 
zijn trots op ons bedrijf, in al haar 
facetten, en willen dit graag aan ie-
dereen laten zien. Niet voor niets 
heeft dit jubileum het thema 100 
jaar kleur meegekregen’, laat Dirk 
Hogervorst weten. Sinds 2008 is 
hij vestigingsmanager van Flora-
Holland Rijnsburg en als gastheer 
hoopt hij zaterdag op veel bezoe-
kers.

Inspelen op de markt
In het grote gebouw zijn 3500 men-
sen werkzaam. Als de veiling in be-
drijf  is, is het niet te doen om een 
grote groep mensen te ontvangen 
en rond te leiden. Tijdens deze open 
dag kan men de weg die de bloem 
in het veilingcomplex afl egt volgen. 
In Rijnsburg is de veiling als markt-
plaats ooit in een café begonnen. 
’Honderd jaar geleden hadden kwe-
kers al het idee om hun bloemen op 
een zo effi ciënt mogelijke manier 
te verkopen. Een goede prijs, be-
trouwbare kwaliteit en een breed 
assortiment bloemen. Deze basis is 
100 jaar later nog steeds waar het 
bij FloraHolland om gaat. Door 
de jaren heen is men natuurlijk met 
de tijd meegegaan, waarbij ontwik-
kelingen snel gaan. Inspelen op de 
markt en innovatief  zijn is dan ook 
heel belangrijk. En dat blijft het 
ook’, laat Hogervorst weten.
Tijdens de open dag kan men zien 
en beleven wat er met bloemen ge-
beurt als deze de veiling binnenko-
men. 75% bereikt met een vracht-
wagen de veiling, terwijl de andere 
25% in een vliegtuigpallet wordt 
aangevoerd. Men kan een kijkje ne-
men bij de productielijn van de im-
portafdeling, waar bloemen uit de 

Open dag bij Flora Holland Rijnsburg

Beleef de experience van enerverend bedrijf

Vestigingsmanager Dirk Hogervorst van FloraHolland Rijnsburg is trots op het kleurrijke bedrijf. Hij hoopt als gastheer 
zaterdag veel bezoekers in het veilingcomplex te begroeten.
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Op de dag dat de Miljoenennota 
van de regering weer eens uitlek-
te, zette het Katwijkse college 
van burgemeester en wethouders 
die van Katwijk gewoon open-
baar op internet. Het college had 
die Programmabegroting 2012-
2015 eerder die week vastgesteld. 
Tot enkele jaren geleden was dat 
nog reden om de gezamenlijke 
pers bijeen te roepen, dit jaar 
moest het journaille het doen met 
de digitale versie op de website. 
En dat terwijl er toch veel goeds 
is te melden. ’De onroerend zaak-
belasting behoeft slechts met de 
infl atiecorrectie te worden ver-
hoogd.’

Dat de begroting sluitend is, is na-
tuurlijk geen nieuws. Dat is een 
wettelijke verplichting en als de 
gemeente daar niet aan voldoet, 
krijgt het de provincie op z’n dak. 
Het sluitende meerjarenperspectief  
is volgens het Voorwoord van de 
burgemeester te danken aan een ’in-
tensief  ombuigingsproces’. Dankzij 
die ’ombuigingen’ - critici hebben 
het liever over botte bezuinigingen 
- kan de gemeente ook investeren in 
kwaliteitsverbetering.

Na het goede nieuws volgen na-
tuurlijk ook altijd een aantal be-
dreigingen, die aan de horizon 
opdoemen, zoals afschaffi ng van 
de precariobelasting voor nutsbe-
drijven. Als dat gebeurt, dan wil 
het college die twee miljoen minder 
in de gemeentekas opvangen door 
verhoging van de ozb. De bouw en 
verkoop van nieuwbouwwoningen 
en bedrijfskavels levert ook nog niet 
veel op, terwijl de gemeente wel veel 
rente kwijt is aan braakliggende 
gronden. 

Was voorheen de begroting hét 
moment waarop het college zijn 
plannen voor het komend kalen-
derjaar bekend maakte, tegenwoor-
dig gebeurt dat al in het voorjaar, 
als de zogenoemde kadernota ver-
schijnt. ’Dat is het moment waarop 
er sprake is van nieuw beleid en 
voorstellen voor richtinggevende 
keuzes’, reageert de woordvoerder 
van de gemeente. Vandaar dat er 
dit jaar geen persconferentie wordt 
gehouden. ’Omdat er eigenlijk 
geen nieuws te melden is. Alles is 
al een keer aan de orde geweest bij 
het ombuigingplan ’Scherp aan de 
wind’ en voor investeringen van de 
BSI is onlangs al een persgesprek 
gehouden.’

Het nieuwe beleid voor 2012 be-
staat uit het multifunctioneel cen-
trum Oeverpolder, de parkeer-
garage voor de Boulevard in de 
kustversterking en de bestijding 
van meeuwenoverlast. Dat laatste 
gaat de gemeente in ieder geval de 
komende jaren 65.000 euro per jaar 
kosten.

Daarnaast zijn er ook nog de no-
dige investeringen, zoals recon-
structie van de Oegstgeesterweg, 
verbeteringen aan Meeuwenlaan 
en Hoorneslaan-West, renovatie en 
nieuwbouw van zwembad Aqua-
mar en het gemeenschapshuis in 
Rijnsburg, somt fi nancieel wet-
houder Willem van Duijn op in het 
persbericht dat de gemeente heeft 
rondgestuurd. 

Van Duijn droomt trouwens van 
een begroting van 45 pagina’s, liet 
hij vorige week de raadsleden in de 
commissie Bestuur weten. De be-
groting 2012-2015 telt 162 pagina’s. 
Er is nog veel werk aan de winkel 
voor hem.

’Geen nieuws’ in begroting 2012-2015

Stijging woonlasten in
2012 beperkt tot 25 euro

hele wereld klaar worden gemaakt 
voor de veiling, voorzien van gege-
vens van herkomst. De producten 
krijgen een kwaliteitsbeoordeling 
voordat ze voor de klok komen. Za-
terdag kan men zelf  plaats nemen 
op de tribune en een poging doen 
om bloemen te kopen. Ook het op 
afstand kopen van bloemen, via in-
ternet komt aan bod. Hoe komen 
de gekochte bloemen vervolgens bij 
de kopers terecht? In de distributie-
afdeling kan men met een elektrisch 
opstaptrekkertje met de gekochte 
vracht een parcours rijden. Maar 
ook de bedrijfsbeveiliging is zater-
dag aanwezig, kan men zich laten 
informeren over werken bij Flora-
Holland en kan men een kijkje ne-
men bij de gigantische fustafdeling. 
Voor wie groene vingers heeft kan 
meedoen met een workshop bloem-
schikken. Aan de kinderen is ook 
gedacht. Voor hen is er een kinder-

plein met o.a. een springkussen en 
kunnen ze geschminkt worden.

Toekomst
Binnen ’Nederland Sierteeltland’ 
neemt bloemenveiling FloraHol-
land een centrale positie in. Als 
marktplaats heeft zij de rol van 
matchmaker, intermediair én ken-
niscentrum. Ook in de toekomst 
blijft er vraag naar concentratie-
plekken om de producten zo goed 
en snel mogelijk te vermarkten. Col-
lectiviteit en samenwerken blijft de 
basis. De consument is veeleisend, 
wil steeds meer keus en kwaliteit. 
Slimmer veilen en een goed trans-
port tussen de veilingen onderling 
moet dan ook zo effi ciënt mogelijk 
gebeuren. ’Dit operationele proces 
heeft constant onze aandacht en zo 
houden we de keten in de toekomst 
draaiend’, vertelt Hogervorst.   

Moment van geluk 

Wie bloemen weggeeft deelt een 
’moment van geluk’. Bloemen ge-
ven kleur aan de wereld. In het ka-
der van dit honderdjarig bestaan 
wil FloraHolland momenten van 
geluk delen met mensen die dat ver-
dienen. Tijdens de open dag krijgen 
bezoekers bij FloraHolland Rijns-
burg een bloem. Aan die bloem zit 
een kaartje. Daarop kan de ontvan-
ger invullen met wie hij of zij een ge-
luksmoment wil delen, en waarom. 
De mooiste en origineelste inzen-
dingen beloont FloraHolland door 
een mooi boeket te bezorgen. Op 
www.fl oraholland100jaar.nl staat 
het uitgebreide programma van de 
open dag van FloraHolland Rijns-
burg op zaterdag 24 september van 
10.00 tot 14.00 uur. Iedere bezoeker 
ontvangt een fl eurige attentie voor 
in de tuin.

Bouwonderneming 
Heembouw is deze maand 
gestart met het project 
Cleijn Duin. Dunavie heeft 
opdracht gegeven de 78 
woningen te renoveren. De 
uitstraling van het 
woongebouw wordt 
verbeterd en in de woningen 
komen nieuwe keukens en 
badkamers. Een groot deel 
van de bewoners heeft 
ervoor gekozen om gebruik 
te maken van een 
logeerwoning, om minimaal 
overlast te hebben van het 
project. Het project heeft 
een duurzaam karakter.

Dunavie en aannemer 
Heembouw staan voor 
duurzaamheid. Dat komt 
onder andere tot uiting in het 
onderhoudsproject aan het 
Cleijn Duinplein in Katwijk. 
Naast alle energiemaatregelen 
die in dit project worden 
genomen, wordt ook alleen 
hout met het FSC-keurmerk 
gebruikt. In het project Cleijn 
Duinplein worden naast de 
energiebesparende maatregelen 
dus ook duurzame materialen 
toepast. 

Bij grote onderhoudsprojecten 
streeft Dunavie er naar 
om het energielabel met 
minstens twee stappen te 
verbeteren. In het complex 
aan het Cleijn Duinplein gaat 
Dunavie een nieuwe methode 
toepassen: een vernieuwd 
gezamenlijk systeem met 
warmteterugwinning. Qua 
comfort biedt dit systeem 
minimaal hetzelfde als een 
individueel systeem, doordat 
de verwarming per woning in 
te regelen is. 

Door het plaatsen van 
het nieuwe collectieve 
systeem, het isoleren van 
de gevels, het plaatsen van 
isolatieglas, het isoleren van 
de vloeren van de onderste 
etagewoningen, gaat het 
energielabel voor dit complex 
van G naar B, een verbetering 
van vijf  stappen. En dat 
betekent een aanzienlijke 
energiebesparing en daarmee 
dus ook een besparing in de 
verbruikskosten van het gas 
voor de bewoners. 
Hoe groot die besparing 
is, hangt uiteraard af van 
het energieverbruik per 
huishouden.

Renovatie in 
Cleijn Duin: 
duurzaam en 
energie-
verlagend

De begin deze maand gehouden 
bazaar in DSV-verzorgingscen-
trum Salem in Katwijk was ook 
dit jaar weer een groot succes. Er 
waren veel bezoekers. Het weer 
was Salem goed gezind en de ko-
ren brachten met hun zang het 
evangelie, maar ook sfeer en ge-
zelligheid.

De stands buiten waren goed ge-
vuld  en de verkoop van varia en 
boeken ging goed. Ook de vis, ha-
ring en saté waren weer bijzonder 
smakelijk. Menige heer en dame, 
jong of oud, kon bij de schiettent 
een schot in de roos maken, en voor 
kinderen was er schminken, pony 
rijden, grabbelen of een helikop-
tervluchtje. Een nieuwe activiteit 
was een rit met de Jan Plezier van 
Manege Jonker. Ook in de hal was 
er bedrijvigheid en kon men aan ac-
tiviteiten deelnemen. 
Bij de stand van de handwerkclub 
van Salem waren mooie handwerk-
jes te koop, men kon de prijs raden 
van een boodschappenmand, het 
gewicht van een krentewegge of en-
velop trekken. 
In het restaurant was het goed toe-
ven met lekkere hapjes en drankjes 

en met de appeltjesboom waren er 
leuke prijzen te winnen. Kortom, 
het was een heel gezellige dag.

De opbrengst was zeer goed en 
komt ten goede aan het welzijn van 
de bewoners van Salem. Zo zal de 
opbrengst van deze bazaar besteed 
worden aan het opknappen van de 
hal. Op deze manier willen wij een 
mooie entree creëren en een gezel-
lige plek waar bewoners en bezoe-
kers elkaar kunnen treffen. Het 
ligt het ook in de bedoeling om be-
woners vanuit de omliggende wijk 
meer te betrekken bij Salem om een 
boodschap in de winkel te halen of 
een kop koffi e te komen drinken.

Deze dag was alleen maar mogelijk 
door de grote inzet en medewerking 
van vele vrijwilligers, het Salem-
koor, Evangelisatiekoor en Man-
nenzanggroep Sion. Tevens wil de 
organisatie ook alle sponsors dank-
zeggen. Hun bijdrage was en is van 
zeer groot belang.

Bazaar Salem: sfeer 
en gezelligheid
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Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.

Katwijk. Noordzeepassage 101 2225 CD  T 071.4013305      Leiderdorp. Winkelhof 11 2353 TR  T 071.5413580 

Merkmonturen inclusief 

BRILLENGLAZEN voor 

superscherpe PRIJZEN
* standaard enkelvoudige glazen sterkte van +4.00 tot -6.00,  cyl 2.00. vraag in de winkel naar de prijzen van andere glazen...

Het NIEUWSTE 
NIKE montuur inclusief glazen voor slechts 
€199,-*



Elke week verrassende
aanbiedingen!

Duinhelm
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Verkoop en inlichtingen

071 405 16 16

Campri Vastgoed BV is een samenwerking tussen: 
Ontwikkeling

 Akkerklokje 11  Akkerklokje 15

 

Bezoek tijdens de nieuwbouwdag de modelwoning
Akkerklokje 11 of maak een afspraak met de makelaar.

www.duinpan-katwijk.nl

Laatste twee woningen

Directe oplevering

24 
september
11.00-13.00 uur

nieuw
bouwdag

(GRAND) SCÉNIC
TIJDELIJK VANAF €22.990,-

NÚ BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

PROFITEER NOG 9 DAGEN 
VAN DE RENAULT PLUSPUNTEN! 

TOTAAL PLUS VOORDEEL TOT €4.695,-

PLUSVOORDEEL (GRAND) SCÉNIC BOSE® 
TIJDELIJK VANAF € 27.990,-

  Tĳ delĳ k gratis panoramisch open dak
  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  17” lichtmetalen wielen 
  Bose® Energy Effi cient Series Sound System
  Parkeersensoren vóór en achter met camera
  Voordeel op 3,9% fi nanciering tot € 1.200,-

NU TĲ DELĲ K DE BĲ ENKORF CADEAUCARD*: 
  t.w.v. € 10,- bij een proefrit 
   t.w.v. € 200,- bij aankoop van een 

(Grand) Scénic 

INCLUSIEF 
PLUSVOORDEEL

ZONDAG 25 SEPTEMBER 

GEOPEND!

Actieperiode 22 september tot en met 3 oktober 2011. Maximaal Plusvoordeel op de (Grand) Scénic Bose. Kijk voor het plusvoordeel en de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. *Zolang de voorraad strekt. De Bijenkorf Cadeaucard geldt alleen bij privé-aankoop van een nieuwe Renault personenauto binnen de actieperiode. U ontvangt geen Bijenkorf Cadeaucard 
bij aanschaf van een lease- of bedrijfswagen. Bijenkorf Cadeaucard bij proefrit geldig bij proefritten voor alle personen- en bedrijfswagens binnen de actieperiode. Genoemd voordeel op de fi nanciering is gebaseerd op €10.000/3,9%/24 mnd voor Twingo en €20.000/3,9%/24 mnd op de overige modellen. Lager voordeel bij lagere fi nanciering. Getoonde modellen kunnen afwijken van het 
Plusvoordeel-actiemodel. De (Grand) Scénic is verkrijgbaar vanaf € 22.990,-. De Scénic Energy dCi 130 Stop & Start valt in de 20% bijtellingscategorie. De aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemde leaseprijzen zijn vanafprijzen 
gebaseerd op de basisversies. Full Operational Lease excl. btw, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km. Leaseprijzen per 15/8/2011. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Afl opend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, 
AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,9% tot 24, 5,9% tot 36 (max. te fi nancieren bedrag € 20.000) en 6,9% tot 60 maanden (geen max. te fi nancieren bedrag). Alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 15 juli en 31 december 2011. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te 
beëindigen. Vraag uw Renault verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product. Jaarlijks kostenpercentage na de actie bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie 
bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 4,4-8,1 l/100 km. Resp. 22,7-12,3 km /l. CO
2
: 115-186 g/km.

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

Standaard
tarief

Flex Plan 
tarief

Contante
waarde

Aanbetaling
Totaal

kredietbedrag
Looptĳ d in
maanden

Vaste debet
rentevoet

Jaarlĳ ks
kostenpercentage

Totaal te betalen 
bedrag

Maandtermĳ n

€ 10.000,- - € 10.000,- 48 6,9% 6,9% € 11.427,- € 238,- 

€ 20.000,- - € 20.000,- 60 6,9% 6,9%  € 23.590,- € 393,-

€ 10.000,- - € 10.000,- 48 9,9% 9,9% € 12.055,- € 251,-

€ 120.000,- - € 120.000,- 60 9,9% 9,9%  € 25.191,- € 420,- 

LEIDEN  AMPHORAWEG 2-4  TEL. (071) 579 32 00
  KEYSERSWEY 91  TEL. (071) 364 05 40 ALLEEN VAN 22 SEPTEMBER T/M 3 OKTOBER

KOOPAVONDEN OP 
22 EN 29 SEPTEMBER!

WEGENS ‘VERNIEUWING’

Absurde

WEGENS ‘VERNIEUWING’

Collecteer ook 
in de derde week 
van september.

Kunt u 
een paar 
uurtjes 
missen?

Meld u aan op 

nierstichting.nl

of bel 035 697 8050
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De vrijwillige brandweer Katwijk 
bracht vorig jaar een bezoek aan 
onze Duitse oosterburen van 
partnergemeente Siegen. Afgelo-
pen vrijdag waren de Duitsers te 
gast in onze gemeente. Op het 
terrein van Jachthaven Marina in 
Rijnsburg keken de spuitgasten 
toe hoe tijdens een gecompliceer-
de oefening onze eigen mannen te 
werk gingen.

Door Piet van Kampen

Een man bekneld onder zijn jacht 
op de kade; een drenkeling die 
dreigt ’te verzuipen’, zoals de ei-
genaar van de jachthaven in grote 
paniek schreeuwde en een gewonde 
lasser in de havenloods waar brand 
uit dreigde te breken. Alles bij el-
kaar een fl inke kluif  waar de vrij-
willige brandweer van de gemeente 
Katwijk zich in vast kon bijten. 
De communicatie per portofoon 
werd steeds intensiever. Nadat de 
meldingen waren binnen gekomen 
kwam de eerste wagen al spoedig 
het terrein oprijden. ’Stuur de HV 2 
(Hulpverleningswagen) ook maar’ 
en even later werd vanuit de meld-
centrale ook nog de hulp van een 
ladderwagen ingeroepen. Tevens 
werd buurman Noordwijk inge-
schakeld om met een wagen assis-
tentie te komen verlenen. 

Het circus kwam op gang en draai-
de op volle toeren. De eigenaar van 
de jachthaven had het niet meer en 
werd door de brandweerlieden op 
afstand gehouden. Met veel man-
kracht moesten de lieden de man 
tot kalmte manen en op afstand 
houden. 
Voor de zoveelste keer gaat de tele-
foon bij de meldingspost. ’Omge-
waaide boom of tak in de Petronel-
la van Saksenstraat in Rijnsburg’, 

Brandweer Katwijk oefent onder 
toeziend oog van Duitse gasten
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De publieke tribune van de voor-
malige raadszaal van Rijnsburg 
zat vol afgelopen dinsdag. Daar 
werd voor het eerst na de ge-
meentelijke fusie weer een verga-
dering belegd van een raadscom-
missie. Met als enig onderwerp 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
Trappenberg-Kloosterschuur. 
Om zo de herstructurering van 
het glasgebied mogelijk te ma-
ken.

Door Nico Kuyt

Over de herstructurering is inmid-
dels negen jaar gepraat. Maar het 
ziet er nu toch naar uit dat op 29 
september de gemeenteraad het be-
stemmingsplan zal gaan aannemen. 
Dit ging afgelopen dinsdag nog niet 
zonder slag of stoot. Medio juli 
heeft ter inzage gelegen en een veel-
tal van zienswijzen zijn ingediend. 
Dit heeft hier en daar tot een kleine 
aanpassing geleid. De rest is onge-
grond verklaard. 

Een viertal vertegenwoordigers van 
personen en organisaties kwam 
dinsdag in de raadscommissie nog 
een laatste poging wagen om het 
bestemmingsplan naar hun wens 
om te buigen, waaronder de Vereni-
ging glastuinbouwbedrijven Kloos-
terschuur en het Agro AdviesBuro. 
Beiden vroegen onder andere om 
een verruiming dan alleen sierteelt 
in het gebied. Zeker in deze econo-
mische moeilijke tijden zou het toch 
ook mogelijk moeten zijn om bij-
voorbeeld ernaast specifi eke krui-
den, aardbeien en algen te telen. 
’Innoviteit gaat vaak gepaard met 
nieuwe dingen’, onderstreepte 
CDA-raadslid Leen van den Oever. 
’We moeten bijvoorbeeld algen als 
bijteelt niet uitsluiten. Daar kan 
biodiesel en eiwitten uit gewonnen 
worden. Het zou mooi zijn als dit 
onder de sierteelt in Katwijk zou 
gebeuren.’ Hij vroeg zich af of die 
enkeling niet een ontheffi ng hier-
voor zou kunnen krijgen. Kan on-
der de sierteelt niet een sierpaprika 
of -kalebas kunnen vallen? Ook 
overige fracties stelden vragen bij 
de beperking tot alleen sierteelt. 

Specialiseren
Wethouder Daan Binnendijk wees 
dit met klem van de hand. ’Dit is 
juist onze kans om als sector te spe-
cialiseren in duurzame sierteelt. Als 
wij nu geen keuzes maken en goed 
vinden wat er maar geteeld wordt, 
is dit slecht voor de sierteelt. Als wij 
ook andere dingen toestaan, hoeft 
er ook niet geïnvesteerd te worden. 
Dit is een keuze uit armoe.’ Hij on-
derstreepte dat komkommers en 
tomaten niet onder de defi nitie van 
sierteelt vallen, maar consumptie. 
Het is niet de bedoeling dat een 

grote komkommerkweker zich in 
het gebied gaat vestigen. 

Op vragen van Esther Schonenberg 
(GemeenteBelangen) verklaarde de 
wethouder niet uit te sluiten dat er 
onteigeningen zullen gebeuren om 
al de gronden te kunnen verwer-
ven. ’Wij denken dat voor sommige 
stukken wij daar niet aan ontko-
men. En wij zullen op korte termijn 
dit instrument alvast opstarten. 
Niet dat wij ernaar streven, want 
wij hopen het minnelijk te verwer-
ven. Maar een procedure tot ontei-
gening duurt zo’n drie jaar en wij 
moeten vaart maken om de termijn 
te halen voor het verkrijgen van de 
subsidies.’ Daarom start hij het al-
vast op.

GOM
Het is de bedoeling dat de hele her-
structurering ondergebracht wordt 
in de Greenport Ontwikkelings-
maatschappij (GOM). Binnendijk 
gaf aan hierover op hoofdlijnen een 
akkoord te hebben. Op sommige 
details worden nog besprekingen 
gevoerd. Het project is namelijk 
een zeer grote uitvoering met veel 
details. Ook het gedeelte van de 
uitbreiding die op gronden van de 
buurgemeente Teylingen zijn gesitu-
eerd, zullen onder de GOM worden 
gebracht. Die gemeente zal eind dit 
jaar of begin volgend jaar eveneens 
een bestemmingsplan haar gemeen-
teraad voorleggen. Het tempo daar 
loopt iets achter op Katwijk, maar 
dit geeft geen problemen.

Binnendijk hoopt eveneens snelle 
vorderingen te kunnen maken met 
de tracékeuze van de Noordelijke 
Randweg Rijnsburg. Dit zal duide-
lijkheid geven voor de eigenaren die 
op de nu in het bestemmingsplan 
aangegeven strook wonen waarop 
de weg mogelijk kan komen. De 
provincie is op dit moment naar 
drie tracés aan het kijken. Naar 
verwachting zal in december of ja-
nuari een besluit vallen. In 2012 zou 
er een verdere stap kunnen worden 
gezet. Het tempo is echter afhanke-
lijk van andere gremia. 

Het bestemmingsplan gaat nu als 
een bespreekpunt naar de gemeen-
teraad van 29 september. Dit op 
verzoek van GemeenteBelangen, 
die dit eerst nog nader in de fractie 
wil bespreken. Ook zal de wethou-
der nog enkele kleine vragen schrif-
telijk aan de fracties beantwoorden. 
Komen daar geen gekke dingen uit, 
dan ziet het ernaar uit dat de ge-
meenteraad zal instemmen.

Nieuw tuindersgebied in noord-Rijnsburg

Trappenberg-
Kloosterschuur voor
gespecialiseerde 
duurzame sierteelt

Harmonie Katwijk houdt vrij-
dagavond 7 oktober haar jaar-
lijkse Najaarsconcert houden. 
Het belooft een prachtige muzi-
kale avond te worden met diverse 
verrassingen. Over de inhoud van 
het programma willen we nog 
niet veel kwijt, maar het is beslist 
de moeite waard. 

De muzikanten van Harmonie 
Katwijk zijn zich momenteel aan 
het voorbereiden en de puntjes op 
de ’i’ aan het zetten. Een springle-
vende en dynamische vereniging en 
dat voor een 115 jarige. Volop in 
beweging, en muzikaal meegaand 
met zijn tijd. Steeds vernieuwingen, 
verbeteringen, om het programma 
nog meer aansprekend te maken. 
De muzikanten van Harmonie 
Katwijk hopen u op 7 oktober te 
mogen begroeten in Zalencentrum 
Tripodia, zaal open vanaf 19.30 
uur. De grote zaal zal bijzonder 

sfeervol worden ingericht en op de 
achtergrond tijdens het concert zul-
len oude en nieuwe beelden te zien 
zijn op een groot scherm. Dus naast 
de geluids- en lichteffecten is er ook 
aan het visuele gedacht. 

Aan het begin van de avond zal er 
een gastoptreden plaatsvinden van 
Muziekvereniging Concordia uit 
Bergschenhoek, onder leiding van 
John Brouwer. Dit fanfareorkest 
zal een gedeelte van de avond mu-
zikaal voor haar rekening nemen. 
Een fanfareorkest en een harmo-
nieorkest op één avond, dat laat 
zich goed aanhoren.

Kaarten voor deze avond kunt u 
kopen aan de deur van het Tripodia 
op 7 oktober. Wilt u zeker zijn dat 
u kaarten heeft mailt u dan naar 
secretaris@harmoniekatwijk.nl u 
kunt ze dan bestellen en afhalen en 
betalen bij binnenkomst in de hal 
van Tripodia.

Harmonie Katwijk Najaarsconcert
in teken van 115-jarig jubileum
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zo luidt de melding. Dit stond niet 
in het scenario van de oefening 
maar bleek realiteit, dus werd er 
ook direct actie op ondernomen. 
De bevelhebber had het maar druk 
met de coördinatie van het team dat 
op drie fronten strijd leverde.

Prioriteiten
In de hectiek van de situatie werd 
duidelijk dat er prioriteiten moes-
ten worden gesteld. Een paar man-
nen ontfermden zich over de dren-
keling; een ander koppel drong 
binnen in de loods waaruit reeds de 
nodige rook omhoog steeg en ander 
team besteedde zorg aan de beknel-

de man. ’Hij leeft nog, ik hem net 
nog met hem gesproken’, stelde de 
ene collega de ander gerust. Onder-
tussen arriveert er een ambulance. 
De eerste zorg voor de broeders is 
de gewonde lasser die zojuist uit 
zijn benarde positie naar buiten 
wordt gebracht. 

De drenkeling blijkt op tijd uit het 
water te zijn gered en behoeft geen 
nadere zorg. De lasser blijkt met de 
schrik vrij gekomen dus richt alle 
aandacht zich op de man onder 
zijn boot. Materiaal om de schuit 
op te krikken wordt aangerukt en 
na verloop van tijd kan ook dit 
slachtoffer worden bevrijd. Na an-

derhalf  uur haalt commandant Bas 
de Leeuw opgelucht adem. ’Geen 
slachtoffers’. 

De oefening wordt geëvalueerd en 
is goed verlopen. ’Maar’, oordeelt 
de Leeuw kritisch: ’er blijft altijd 
wel iets te verbeteren’. Daar zijn 
tenslotte de oefeningen voor. Bo-
vendien is de situatie bij elke uitruk 
anders en is het toch op de plaats 
des onheils improviseren en ade-
quaat handelen. Eén ding is ech-
ter duidelijk: in bepaalde situaties 
dienen altijd prioriteiten te worden 
gesteld maar de allerbelangrijkste  
is natuurlijk het redden van men-
senlevens.

Je zal het maar hebben: een burn-
out. Bijna iedereen krijgt er wel 
mee te maken. Als je het al niet 
zelf overkomt, dan ken je wel ie-
mand in je omgeving. Een burn-
out kan behoorlijk in iemands le-
ven ingrijpen. Dominee Jan 
Schippers weet er alles van. Zelf 
zat hij ook enkele jaren met een 
burn-out thuis. Nu spreekt hij er 
over tijdens de Crosspointdienst 
van 25 september in de Baptis-
tengemeente Katwijk.

’Niet iedereen zal het feitelijk heb-
ben gehad,’ weet Schippers. ’ Maar 
iedereen kent vast wel een collega, 
buurman, familielid of vriend die 
een burn-out heeft gekregen.’  Vol-
gens Schippers is een burn-out mis-
schien wel een verzamelnaam van 
vele aandoeningen die in toenemen-
de mate voorkomen bij deze stress-
volle maatschappij. ’Soms lijkt er 
geen einde aan te komen,’ weet ook 
Schippers uit eigen ervaring.

Een aantal jaar lang had Schippers 
te maken met een fl inke burn-out. 
Nu is hij weer hersteld. Schippers: 
’ Ik ben beter gaan relativeren. Wat 
is nu echt belangrijk? Mijn vrouw, 
kinderen en familie. Dat is écht be-
langrijk. Mijn werk staat nu veel la-
ger in de rangorde, terwijl dat voor-
heen ´alles´ was.’ Vanuit de Bijbel 
wil Schippers laten zien dat er een 
tijd van werken en een tijd van rust 

bestaat. ’Er moet een balans komen 
tussen al ons werk en gestress en 
onze dagelijkse rust. De Bijbel laat 
ons zien dat we ook gewoon mogen 
genieten.’  

En genieten dat kan ook tijdens de 
laagdrempelige Crosspointdienst. 
Behalve de prediking en de muziek, 
is er ook een herkenbare humoristi-
sche sketch over dit onderwerp. De 
Crosspointdienst zal plaatsvinden 
in Tripodia, Hoornesplein 155 te 
Katwijk. Aanvang 10.00 uur. En-
tree en koffi e na afl oop zijn gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Kin-
deropvang en zondagschool is aan-
wezig.

’Iedereen heeft wel eens te maken 
gehad met burn-out’

Op adem komen bij 
Crosspointdienst

Dominee Jan Schippers.
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Sponsors

Alle sponsors, vrienden en donateurs 
ontvangen binnenkort per brief hun 
uitnodiging. Op vertoon van deze 
brief wordt u in de gelegenheid ge-
steld om dit unieke concert mee te 
maken. Bent u nog geen sponsor, 
vriend of donateur van Harmonie 
Katwijk dan heeft u de mogelijkheid 
om u tijdens deze avond in te schrij-
ven. Met uw geld zal de vereniging 
nieuwe projecten kunnen opstarten 
(instrumenten, opleiding, enz.) die 
dan met uw opbrengsten fi nancieel 
ondersteund worden. U wordt toch 
ook begunstiger?
Met hulp van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en een eigen bijdrage 
van de leden is Harmonie Katwijk 
er in geslaagd om nieuwe concert-
kleding aan te schaffen. Op 7 okto-
ber heeft u de primeur om als eerste 
de nieuwe creatie te bewonderen 
in welk tenue de muzikanten van 
Harmonie Katwijk voortaan naar 
buiten zullen treden. Het ziet er 
werkelijk prachtig uit en het zal de 
uitstraling zeker ten goede komen.

Hartewens 
Onlangs werd Harmonie Katwijk 
verblijd met de mededeling dat de 
vereniging twee toezeggingen had 
ontvangen voor een bijdrage in de 
kosten van een set ’buisklokken’. 
Van het VSB Fonds mocht de ver-
eniging € 2000,00 ontvangen en van 
het Rabobank Coöperatiefonds € 
1000,00. Beide bedragen werden di-

rect aangewend om gedeeltelijk de 
kosten te dekken voor het buisklok-
kenspel. 
De muzikanten van Harmonie Kat-
wijk zijn uitermate blij met de aan-
winst van het nieuwe instrument. 
Het buisklokkenspel is weer een 
klankverrijking voor het orkest en 
zal de muzikale stukken die de mu-
zikanten in het repertoire hebben 
qua klank nog beter ondersteunen. 
Bestuur en leden van Harmonie 
Katwijk bedanken de fondsen har-
telijk voor hun bijdrage en hopen in 
de toekomst wederom een beroep te 
kunnen en mogen doen op een bij-
drage van één van beide fondsen.

Nieuwe muzikanten
Harmonie Katwijk kan nog steeds 
diverse muzikanten plaatsen in al-
lerlei secties. Er zijn vacatures voor 
de secties klarinet, trompet, trom-
bone en saxofoon. Daarnaast zoekt 
het orkest ook nog versterking van 
een slaggitarist en een keyboard 
speler, Bespeel je al één van deze 
instrumenten, loopt dan gerust 
eens binnen tijdens één van onze 
repetitieavonden en laat je infor-
meren over de mogelijkheden. Het 
Aspirantenorkest oefent op dins-
dagavond vanaf 19.30 uur en het 
Grote Orkest op donderdagavond 
vanaf 19.45 in de grote zaal van de 
Kleine Joannes in de Kerkstraat in 
Katwijk a/d Rijn. Je bent altijd har-
telijk welkom, en wie weet start je 
bij ons wel een mooie muzikale car-
rière.Wij kunnen je daarbij helpen.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.

Op de parochieavond ter 
afsluiting van het 
jubileumjaar van de R.K. 
Parochiekerk in Katwijk 
werd door Richard Hulmer, 
lid van de commissie 
’Eeuwfeest parochiekerk’, 
onder het toeziend oog van 
notaris Mr. W. van den Eijkel 
uit Rijnsburg de trekking van 
de jubileumloterij verricht. 

De 104 winnende lotnummers 
werden die avond getrokken 
en er waren gelukkig ook 
winnaars in de grote zaal van 
’de kleine Joannes’ aanwezig 
die na afl oop trots naar huis 
gingen met hun prijs. Zo was 
er ook de winnaar van de 
hoofdprijs, een reischeque van 
duizend euro van Tourkoop 
Reisbureau Jansen, in de zaal 
aanwezig welk heuglijk feit 
natuurlijk meer dan uitbundig 
werd gevierd.

Wilt u weten of u misschien een 
winnend lot in uw bezit heeft, 
dan kunt u kijken op de website 
www.joannesdedoper.nl waar 
u de volledige trekkingslijst 
vindt. Heeft u een winnend 
lot, dan kunt u contact 
opnemen met Jan Boxman, de 
organisator van deze altijd prijs 
loterij. Hij is bereikbaar op 
06 38444478 en kan in overleg 
met u zorgen dat u middels uw 
winnende lot over de gewonnen 
prijs kunt beschikken. 

Altijd prijs?
Heeft u geen winnend lot 
dan bent u toch een winnaar 
want deze jubileumloterij heet 
niet voor niets de ’altijd prijs 
loterij’. Als u namelijk op de 
achterzijde van uw gekochte 
lot kijkt dan kunt u lezen bij 
welke winkel / welk bedrijf  in 
Katwijk u tot de genoemde 
datum korting kan krijgen bij 
een mogelijke aankoop.

De winnaar van de hoofdprijs 
heeft al een tipje van de sluier 
opgelicht van waar de prijs 
aan wordt besteed want in 
december vertrekt er een zeer 
bijzondere bus naar Dusseldorf 
voor een bezoek aan de 
Kerstmarkten ter plaatse. Zo 
krijgt de jubileumloterij voor 
meerdere parochianen een meer 
dan leuk vervolg.

Jubileumloterij 
RK Parochiekerk

De gelukkige prijswinnaar van 
de hoofdprijs zoekt de reizigers 
van de Dusseldorfreis uit.
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Anne van Rijn kruipt in 
Tripodia op vrijdag 30 
september in de huid van 
Conny Stuart, dé soliste uit de 
musicals van Annie M.G. 
Schmid en Harry Bannink.
Conny Who? is een sprankelende 
one-womanshow van Anne 
van Rijn. Een komische  
muziektheatervoorstelling, 
geïnspireerd op het leven en 
repertoire van een van Neerlands 
eerste vrouwelijke cabaretières 
die ’dol’ haar gang ging in de 
jaren vijftig: Conny Stuart. 
Onder begeleiding van live 
muziek wisselen liedjes, slapstick 
en tragikomische monologen 
zich in rap tempo af. Over 
vaders die naar Venus gaan, 
premières en de dag daarna en 
1,3 kinderen. Of toch niet?
Anne raakte nieuwsgierig naar 
het wat onbekendere repertoire 
van Annie M.G. Schmidt en 
werd langzaam in het leven 
gezogen van Conny Stuart die 
deze prachtige liedjes als geen 
ander vertolkte. Liedjes als 
’Een kleine zwakke vrouw’, ’Ik 
ben zo moe’, en ’Het is over’ 
halen het gevoel van toen weer 
helemaal terug, maar krijgen 
ook nieuwe betekenis: want 
waar houdt Conny’s leven op en 
begint dat van Anne?  
Anne van Rijn (1977) is de helft 
van cabaretduo ’Dames voor 
na Vieren’. Ze toeren al zeven 
jaar met hun voorstellingen 
door het land. In 2004 wonnen 
zij het Wim Sonneveldconcours 
op het Amsterdams Kleinkunst 
Festival en in 2007 zijn ze 
genomineerd voor de Neerlands 
Hoop Prijs.

De voorstelling begin om 
20.15 uur. Entreeprijs € 17,-. 
De theaterkassa is geopend 
en telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 13.00 
uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur. Telefonisch 
reserveren op 4025224.

Begin theaterseizoen 
Tripodia
Anne van Rijn 
speelt Conny 
Who?

van 12  t/m 24 september 2011:

25% KORTING 
op raamdecoratie

vraag in de winkel naar de voorwaarden en deelnemende merken.

BURGERSDIJKSTRAAT 13  KATWIJK  TEL. 071-4012028
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DIGITALE NIEUWSBRIEF?
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? 
Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl
Wél ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw 
adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

mail

Abonnee
Deze week

KORTING
AS

Nico’s Fietsplus
Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset
bij aankoop van een nieuwe fiets

Wassenaarseweg 71a

(071) 4016905

20% korting
op alle kamerplanten

De Jong’s
Autobedrijven
Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

Ambachtsweg 7a

(071) 4081497

10% KORTING
op geboorte- en trouwkaarten

Achterweg 25 (071) 4023610

Voorstraat 36b (071) 4078168

MAX HAVELAAR KOFFIE:  deze maand

AROMA, MILD BIO, DÉCAFE € 2,60

floralaan 2P rijnsburg

www.antree.nl

meubels & woonaccessoires

5% korting
(op vertoon van uw kortingspas)

A

ntree

Santina Art
KRALEN EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

Pronk & Van Leeuwen
Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei)
(071) 4031986       www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop
EEN GRATIS ONDERHOUDSSET

voor hun meubelen!

Shell De Jong

 20% korting op waskaart 1

Koningin Julianalaan en Rijnmond
Tel. (071) 4028554

GEEN
AFLEVERKOSTEN
t.w.v. € 295,- bij aankoop

van een occasion
Lijnbaanstraat 4

06-53678972

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel)
Katwijk  tel. 071-4032044

www.aventurijn-natuursteen.nl

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels
5% KORTING

op vertoon van uw kortingspas.

VAN DUYN
TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Bij aankoop van een nieuwe fiets
een tas of kilometerteller GRATIS.

Dames- en
herenkapsalon
Duinstraat 9

(071) 4016148

Met uw kortingspas:
20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Burgersdijkstraat 10

(071) 4074605

15% korting
op verf- en schildersartikelen

HOUT

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf
Cor van Rijn

06-44162455
ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN
www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Industrieterrein ‘t Heen

Ambachtsweg 11 Katwijk

Tel. 071-4033179

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN
Nu: € 25,- (normaal € 37,50)
info: www.trendhopperkatwijk.nl

A. Schoonenberg
Zuidstraat 3 - (071) 4014493

10% korting op tafelzeilen

15,4”
Notebooktas

in div. kleuren,
nu (i.p.v. 9,95)

7,95Zwaaikom 11 - (071) 4084617

Waardebon van 5% korting
na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Blekerstraat 26

(071) 4023615

10% korting op het starterspakket 
van het SANA-SLANK proteïnedieet

Emmaplein 25

(071) 4076240

2e kopje koffie

GRATIS!

Boekwinkel

Princestraat 32, Katwijk
Tel. 071-4018406

Bij aankoop van 1 boek:

€

Rijnstraat 68

071-4080226

€ 2,50 introductiekorting en
10% korting op vervolgbezoek

10%
korting

behalve op
ingebrachte
schilderijenSluisweg 29b - (071) 4016428

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers
5 halen 4 betalen

Strandset v.a. € 59,90
Haven 7 - (071) 4013882

Den Hollander
Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting
op vitaminen en mineralen

(geldt niet op de lopende acties)

Princestraat 9

(071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN  
OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

Princestraat 31
(071) 4071491

10% op alle jeans

www.studioknipperiecleinduin.nl 

Pijnloos en veilig ontharen
10% korting op IPL-behandelingen

Varkevisserstraat 277 -  071-4015102
www.edwinminnee.nl

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS
ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

(t.w.v. € 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

SchoonheidssalonSunshinePr. Hendrikkade 63
06-19844403

20% korting
op exclusieve sieraden

Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade
071 407 8007

Maandpannenkoek:

Spaanse Vloot 
Pannenkoek met rode ui, kaas, Spaanse 
chorizo, beenham, rode Spaanse peper, 

tricolore paprika, vleestomaat en knoflook. 
Een mediteraanse tractatie!!    € 11.50

       Met kortingspas  € 10.50

GRATIS opbergtas
Bij aanschaf notebook!!

Achterweg 12 - (071) 4030911

www.bergkat.nl

GRATIS DAGPAS  t.w.v. € 15,-

Hooge Krocht 33
(071) 4012204

Bij aankoop van 
kinderkleding 
vanaf € 50,- 

EEN KLEURBOEK 
CADEAU!

Haven 5 - (071) 4014654

10%
korting

op alle

watersportartikelen
Valkenburgseweg 50

(071) 4086657

V L O E R E N | T E G E L S | S A N I T A I R

MEI J OGEL

5% extra KORTING op tegels en sanitair

www.meijvogelsanitair.nl

Voorstraat 66

(071) 4016537

HET 10E BORD GRATIS

Ambachtsweg 24a
www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen
�������	���
�������
������������

Voorstraat 21
2225 EK Katwijk

071-401 22 94
www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

 5% KASSAKORTING

EXTRA bij de overlock-actie:

4 klossen overlock-garen t.w.v. € 10,-

GRATIS

Zwaaikom 12 Katwijk
(071) 4015844

Uw specialist in Design Keukens!
Tel. 071-4026910

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een 
WAARDECHEQUE VAN € 250,- 

aan keukenaccessoires

Alle dameshorloges

10% korting

Badstraat 11
Tel. 071-4013284

Wassenaarseweg 15 
(071) 4029672

10% KORTING
op alle

laminaatparket

Bij aankoop van een kostuum
GRATIS 1 paar sokken

kortingOP VERTOON VAN DE PAS:

Kantoorboekhandel

Telefoon 071-4030911

Bestel online: www.bergkat.nl

Bij aankoop van een Asus transformer tablet 

+ docking (€ 499,- zonder docking € 399,-) 

gratis opberghoes & 20% korting 

op een speciale Eee Pad beschermhoes 

van € 35,95

Actie geldt tot 01-10-2011
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laelijk in de luier,
grulijk in de sluier

Veilig Verkeer Katwijk 
organiseert op donderdag 
6 oktober een testrit voor 
senioren. Bent u 60 jaar of 
ouder, dan moet u zich afvragen 
of uw rijvaardigheden nog 
steeds zo goed zijn als ze waren.
Op donderdag 6 oktober kunt u 
in Tripodia een testrit doen. U 
maakt een rit in uw eigen auto 
samen met een gediplomeerde 
rijschoolhouder. U doet dit 
tijdens een ’BROEM-dag’ 
(BROEM staat voor BReed 
Overleg Ouderen En Mobiliteit) 
in Tripodia. 
Tijdens deze ochtend maakt 
u niet alleen een testrit, u 
kunt ook een ogentest, een 
gehoortest en een test op uw 
reactievermogen doen. Kortom, 
in een ochtendje of middagje 
weet u precies hoe veilig uw 
rijden is. Nee, het rijbewijs kan 
u niet afgenomen worden, u 
krijgt alleen maar adviezen. 
Aanmeldingen kunnen naar 
SWOK, Schimmelpennickstraat 
10, 2223 PZ Katwijk. U kunt 
u ook aanmelden op www.
veiligverkeerkatwijk.nl of op 
tel. 06-25571935 (na 18.00 uur). 
Broem? Doen!

Nog plaatsen beschikbaar
Testrit voor 
senior-autorijders

Uit de kasten lopende voorraad 
en wegvallende subsidie, zeg maar 
overvloed en recessie, hebben de 
Katwijkse Indianenstichting BIS 
doen besluiten het aantal boeken-
markten dit jaar van één naar drie 
op te voeren. Zaterdag 24 septem-
ber staat de tweede en grootste op 
het programma: van 09.00 tot 13.00 
uur in en naast de grote opslaghal 
op het adres Valkenburgseweg 84 in 
Katwijk-Binnen. 
De omvang en overzichtelijkheid 
doen denken aan de oude ’Uiver-
tijden’, de prijzen zijn even traditi-
oneel, variërend van laag tot bijna 
voor niks. En reken maar dat u op de 
tafels en in de rijen vaste en mobiele 
kasten boekenkasten ongeveer van 
alles kunt tegenkomen tussen de bij 
elkaar zeker twaalf- tot vijftiendui-
zend romans, stripboeken, thrillers 
en detectives, woordenboeken, reis-
gidsen en atlassen, boeken over ge-

schiedenis, fl ora en fauna, dammen 
en schaken, opvoeden en afkicken, 
theologie en fi losofi e, taalweten-
schap en muziek, landen en volken, 
kunst en keuken, politici en praatjes-
makers, sterren en minkukels, ban-
kiers en boeren, beroemdheden en 
boeven. Nog meer trouwens. 
Bewijzen? Kom zaterdag gewoon 
naar de Valkenburgseweg (84, tom-
tom 2223 KE), tegenover Posthu-
mus Transport, naast het schapen-
weitje. Ten slotte nog even dit: de 
helft van de opbrengst gaat deze 
keer naar de kankerbestrijding in 
Zuid-Suriname. 
Voor meer informatie: www.indi-
anensuriname.nl, rubrieken ’De 
oerwoudmedicijnkast van Apon-
soro’ en ’Boeken voor boeken’. De 
derde BIS-Boekenmarkt is weer in 
de Hoornespassage, op zaterdag 
29 oktober, ’Kattekdag’, ook van 
09.00 tot 13.00 uur.

Grote BIS-Boekenmarkt
in Katwijk-Binnen

De Katwijkse wethouder Daan Binnendijk wil stoppen 
met roken. In deze column vertelt de notoire roker hoe 
hem dat vergaat.

We waren onafscheidelijk, jij en ik.
Waar ik was, was jij dichtbij.
Zeker als het gezellig was, waren we een goed duo.
De laatste jaren werd jij steeds meer gediscrimineerd, je werd niet overal 
meer toegelaten. Ik liet je niet in de steek, mochten we niet samen bin-
nen?, nou dan gingen we samen wel naar buiten.

Zoals je ongetwijfeld weet, heb ik besloten om met je te stoppen. Het gaat 
me aan me hart, maar echt, het is beter zo, in ieder geval voor mij. Jij zegt 
dat je opa’s van 90 al hun hele leven kent. Dat kan wel zijn, maar je zult 
toch moeten toegeven dat er meer zijn die je helaas korter hebt gekend.
Waarom nu stoppen op woensdag 21 september, hoor ik je zeggen, gekke 
datum, kunnen we het niet uitstellen tot 1 januari? Enkele weken geleden 
heb ik me vastgelegd op die datum en dat zal ik dus doen. Ach, het publiek 
is toch wel gewend aan een politicus die z’n beloften niet nakomt? Ha-
haha, leuk, maar nee: 21 september stoppen we met elkaar. 

Dan moet je het zelf maar weten. Als jij zo graag wil stoppen, dan moet je 
de gevolgen ook maar dragen. Je wordt 
nog dikker dan je al bent. Je zult aan me 
blijven denken, naar me smachten als je 
me bij een ander ziet, je zult naar me 
verlangen als je me ruikt. 

Dag lief shaggie, dag lieve 
sigaret.

Aanmoedigingen en tips zijn welkom op twitter.com/DaanStopt

Niet op de derde dinsdag in septem-
ber, maar op zaterdag 24 september 
zet het Katwijks Museum opnieuw 
haar deuren wijd open voor de vie-
ring van de culturele dag. Van 11.00 
uur tot 16.00 uur kunt u gratis bin-
nenlopen om te genieten van het 
werk van diverse kunstenaars uit 
de regio, omlijst door veel muziek. 
Laat u verbazen door de leerlingen 
van de Muziekschool en laat uw be-
nen swingen op de muziek van de 
bekende saxofonist Wouter Kiers.
Het museum stelt haar bijzondere 
zalen open - en bij een stralende 
zon buiten bij de ingang - om de 
kunstenaars hun werk aan u voor 

te stellen: van beeldhouwen tot ke-
ramiek; van schilderkunst tot glas-
kunst; van schoenontwerper tot 
sieradenstylist; van  interieur res-
tauratie tot iconografi e.
Bent u op zoek naar uw ’roots’, ook 
deze nieuwsgierigheid naar uw ver-
re verleden kan worden uitgeplozen 
en kunt u uw stamboom aanvullen. 
Laat u zich inspireren op uw vrije 
zaterdag zowel voor u als voor uw 
kind, door uitleg van de kunste-
naars en wie weet schuilt er wel een 
kunstenaar in u.

Redenen genoeg om deze dag in het 
Katwijks Museum niet te missen.

Prinsjesdag in 
Katwijks Museum
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’Ik zoek een leuke en betaalbare 
manier om van de zomer 3 dagen 
per week te camperen in mijn 
camper in de buurt van Katwijk/ 
Noordwijk (ben surfer). Ik lees 
overal dat Katwijk nogal een cri-
me is wat dat betreft, weet er ie-
mand geschikte opties?’, vraagt 
Manoah in april van dit jaar op 
een site voor campergebruikers.
’Ojee, ojee, je zoekt wel net een 
dorp uit waar het inderdaad niet 
eenvoudig is om zomaar je cam-
per ergens neer te kunnen zetten’,
reageert Anneke.

Campers en Katwijk, het wil op 
een of andere manier maar niet 
tot een gelukkig huwelijk komen. 
Raadslid Henk Noordhuis van de 
ChristenUnie heeft er jarenlang z’n 
best voor gedaan, maar kreeg het 
niet voor elkaar. Het college van 
burgemeester en wethouders be-
loofde vorig jaar beterschap, maar 

nog steeds is het niet goed geregeld 
voor de gebruikers van zo’n kam-
peerbus, die niet de beschutting of 
hekken van een camping zoeken, 
maar juist voor vrijheid kiezen en 
willen komen en gaan wanneer ze 
maar willen.

Die vrijheid kunnen ze maar niet 
krijgen in Katwijk. Het toeristische 
dorp houdt niet van teveel vrijhe-
den en daar zijn nu zelfs de eigen 
inwoners met een camper de dupe 
van. In de nieuwe Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) is name-
lijk geregeld, dat campers langer 
dan 6 meter of 2,40 meter hoog niet 
op de openbare weg geparkeerd 
mogen worden. 
Een beetje camper meet al snel 
langer of  hoger dan die in de APV 
genoemde afmetingen. Katwijker 
Van Rijn is eigenaar van zo’n cam-
per. Hij kan zijn kampeerwagen 
niet eens ’vakantieklaar’ maken 
voor zijn woning, beklaagde hij 

zich vorige week in de commissie 
Bestuur.
Voor toeristische campergebruikers 
is het er ook niet veel beter op ge-
worden. Van de vorig jaar toege-
zegde parkeerplaatsen zijn er maar 
drie gerealiseerd, op parkeerterrein 
de Noordduinen tussen jongeren-
centrum Scum en de redschuur.
Een prima plek natuurlijk, op een 
steenworp afstand van strand en 
winkelcentrum. ’Maar of de toerist 
met deze parkeerplek blij zal wezen, 
dat betwijfel ik, want je mag daar 
maar max 6 uur parkeren. Dus niet 
een hele dag naar het strand met 
mooi weer’, schrijft iemand op een 
van de camperforums op internet.

De campers mogen er volgens het 
bord inderdaad maar zes uur staan, 
tussen 07.00 en 23.00 uur. Van over-
nachten is al helemaal geen sprake. 
Daar is bewust voor gekozen, laat 
een woordvoerster van de gemeente 
weten, om nachtelijke overlast te 

voorkomen. Voor die zes uur is ge-
kozen vanwege de doorstroming, 
zodat die plek op een dag door 
meerdere campers is te gebruiken.
Zes uur is dus volgens de gemeente 
lang genoeg voor campergasten om 
een bezoek te brengen aan ons toe-
ristische Katwijk. Camperbezoe-
kers - over het algemeen welgestelde 
pensionado’s - kunnen op een aan-
gename zomerse stranddag dus niet 
genieten van het Katwijkse strand 
en winkelcentrum met aansluitend 
diner en een zonsondergang op het 
strandterras.
Van Rijn vond gehoor bij de com-
plete commissie bestuur, die burge-
meester Jos Wienen ter verantwoor-
ding riep. Die moest het antwoord 
schuldig blijven, maar beloofde 
nog voor de komende raadsverga-
dering, waarin de APV vastgesteld 
moet worden, met antwoord te ko-
men. Hij vindt wel dat Katwijkers 
met een camper die voor de deur 
moeten kunnen in- en uitladen.

Zes uur Katwijk is meer dan
genoeg voor campertoeristen

Hier mogen grote campers dus niet parkeren. Daarvoor zijn op dit parkeerterrein drie speciale plekken naast de redschuur.

FO
TO

: A
D

R
IE

 V
A

N
 D

U
IJ

V
EN

V
O

O
R

D
E

Katwijkers Ben en Truus Mol 
doen meer dan alleen overwinte-
ren in de Algarve. Ze zijn als 
gastheer en gastvrouw actief be-
trokken bij het Interkerkelijk Al-
garve Pastoraat. Mol: ‘De men-
sen die de diensten komen 
bezoeken hebben allemaal hun 
eigen kerkelijke achtergrond, 
maar de verschillen vallen al snel 
weg.’

Door Pieter Hartevelt
Nu de zomer weer voorbij is, breekt 
voor Ben en Truus Mol de tijd aan 
om voorbereidingen te treffen om 
weer te gaan overwinteren in de 
Portugese Algarve. Voor het Kat-
wijkse echtpaar betekent overwin-
teren niet dat zij de hele dag aan het 
mooie strand te vinden zullen zijn. 
Voor het Interkerkelijk Algarve 
Pastoraat (IAP), dat Nederlandse 
protestantse kerkdiensten voor 
overwinteraars en residenten in de 
Algarve organiseert, helpen zij met 
het voorbereiden van de diensten 
aldaar.

Orgel
‘In 2003, toen wij daar voor het 
eerst zes weken waren, hadden wij 
niet gedacht dat het ooit zou uit-
groeien tot een verblijf  van vijf  
maanden’, vertelt Ben Mol. ‘Toen 
een aantal jaren geleden er een 
gastvrouw en gastheer werden ge-
zocht hoefden we ook niet lang na 
te denken.’

Toen Ben en Truus in 2003 voor het 
eerst de diensten bezochten was er 

Katwijks echtpaar Mol doet meer dan naar strand gaan

Kerkelijke verschillen vallen weg in Algarve

Ben Mol begeleidt de samenzang achter het orgel tijdens een van de kerkdiensten in Praia da Rocha.
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nog geen orgel aanwezig. Mol: ‘Er 
was alleen een schamel keyboard. 
Dat was naar mijn smaak een beet-
je kaal, omdat orgelspelen ook mijn 
hobby is. We hebben toen door mid-
del van giften vanuit het bedrijfsle-
ven in Katwijk een Johannus-orgel 
kunnen kopen en die met een ex-

pediteur naar Portugal verstuurd. 
Nog steeds begeleid ik daarmee 
gedurende de wintermaanden de 
samenzang.’

Twee morgendiensten
In Praia da Rocha begint de eerste 
dienst op zondag 8 januari 2012. 
De laatste is op 1 april. Verder zijn 
er diensten in Armacâo de Pera en 
in Albufeira. In de maanden febru-
ari en maart moet men daar wel 
eens twee morgendiensten houden 
vanwege het grote aantal bezoekers. 
De diensten worden gehouden in 
een grote zaal van een appartemen-
tencomplex en beginnen om half  
elf  ‘s morgens. De eerste zondagen 
bezoeken ongeveer zestig overwin-
teraars deze dienst.
Dat aantal groeit in februari en 
maart tot zo’n 120 personen. Naast 
de gebruikelijke overwinteraars is 
er contact met groepen van Beter-
uit Reizen en de NCRV. Mol: ‘Waar 
wij verblijven komt er drie maan-
den een predikantenechtpaar voor 
het verzorgen van de kerkdiensten 
en de pastorale zorg. Er wordt 
aandacht besteed aan lief  en leed, 

in de vorm van een kaartje of een 
bloemetje. In overleg met de predi-
kant wordt dit alles verzorgd door 
de gastvrouw van het wijkteam, dat 
ook bestaat uit een koster, een col-
lectant en een penningmeester.’

Saamhorigheid

Verder organiseren Ben en Truus 
Mol verschillende activiteiten om 
de saamhorigheid te bevorderen, 
zoals uitstapjes, bazaars en fado-
avonden. ‘Het is juist deze saam-
horigheid die zo bijzonder is,’ aldus 
Mol. ‘De mensen die de diensten 
komen bezoeken hebben allemaal 
hun eigen kerkelijke achtergrond, 
maar de verschillen vallen al snel 
weg.’
Mocht u in de toekomst in de win-
termaanden voor lange of korte 
tijd in Portugal zijn, dan nodigen 
Ben en Truus u van harte uit in een 
van de kerkdiensten. 
Voor verdere informatie kunt u kij-
ken op de site: www.algarvekerk.nl, 
of terecht bij Ben en Truus Mol: tel 
4022479, email: bjmol@kpnplanet.
nl

Geschiedenis moderne kunst bij K&O
K&O Katwijk start dinsdag 4 oktober een cursus ‘Geschiedenis van de 
moderne kunst na 1800’. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Tijden: 20.00-
21.30 uur.
Na 1800 ontstaat in de kunst geleidelijk een beweging die uitmondt in wat 
wij nu moderne kunst noemen. Inzichten van kunstenaars veranderden, 
net als de maatschappij waarin zij leefden. Zij gingen experimenteren met 
wat zij in hun kunstwerken wilden laten zien en hoe zij dat konden reali-
seren. Dit werd door het publiek niet altijd met gejuich ontvangen. Veel 
van deze werken worden nu in grote musea over de hele wereld getoond en 
massaal bewonderd. 
Deze cursus van 10 lessen, waarin met behulp van power point uitleg 
wordt gegeven, geeft inzicht  in de veranderingen. De cursus wordt af-
gesloten met een excursie naar een museum. Tijdens de cursus wordt in 
samenspraak met de cursisten een museum uitgekozen. De kosten van dit 
bezoek zijn niet in de cursusprijs (€ 90,--) inbegrepen.
Voor inlichtingen kan men bellen naar K&O Katwijk tel: 071-4016400 
(10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www.kenokatwijk.nl. Inschrij-
ven via de website is ook mogelijk.

JOVD Leiden e.o., de 
jongerenorganisatie van 
de VVD, organiseert op 
maandagavond 10 oktober om 
20.00 uur een bijeenkomst met 
Bas van der Vlies in café de 
Lindeboom, Voorstraat 36 in 
Katwijk. 
Van der Vlies heeft voor de 
SGP 29 jaar in de Tweede 
Kamer gezeten. Hij zal een 
korte lezing geven, waarna er 
mogelijkheid is tot interactie 
en discussie. 
Zowel leden als niet-leden van 
de JOVD zijn welkom.

SGP-nestor
Van der Vlies
te gast bij VVD-
jongeren

Katwijkers in 
het buitenland
De redactie van De 
Katwijksche Post is voor de 
rubriek ’Katwijkers in het 
buitenland’ op zoek naar 
(voormalige) Katwijkers die 
in het buitenland wonen en/of 
werken.
Kent u iemand in de familie-, 
vrienden- of kennissenkring 
die daarvoor in aanmerking 
komt en over e-mail beschikt?
Laat het de redactie van De 
Katwijksche Post weten, 
071 4022901 of redactie@
katwijkschepost.nl.

Dit grappige kruisinkje draagt 
de naam Banjer. Banjer is een 
gesteriliseerd meisje van 10 
jaartjes jong. Ze moest hele 
dagen alleen thuis blijven 
en zo’n aanhankelijk meisje 
verdient meer aandacht.
Ze is een heel lief  en 
aanhankelijk meisje, die gek 
is op aandacht van de baas. 
Maar alle het vreemde vindt 
ze eng. We zoeken voor haar 
dan ook een baas die haar wat 
meer zelfvertrouwen wil geven. 
Kinderen vindt ze leuk, al 
plaatsen we haar vanwege haar 
wat angstige karakter niet bij 
de hele kleintjes. Wat oudere, 
rustige kinderen zullen geen 
probleem geven.
Ze gaat het liefste met een 
grote boog om andere dieren 
heen. Alleen thuis blijven is 
voor Banjer geen probleem, 
al plaatsen we haar niet bij 
iemand die full-time werkt. 
We zoeken voor Banjer een 
rustig huis. Mensen die op 
zoek zijn naar een wat ouder, 
maar nog actief  hondje waar 
zij de aandacht krijgt die ze 
verdiend.

Streek-Dierentehuis 
Stevenshage, Kenauweg 
1, Leiden, 0900-2020898 
(30cpm). Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag van 
13.00 tot 16.00 uur.

Asielhond
Banjer

Eindelijk echt  balans                 gevonden         

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500



Evenementen

Locatie Omschrijving Ingekomen

Anjelierenstraat, 
Rijnsburg

Het houden van de aftrap voetbalactie 
Rijnsburgse Boys op 12-10-2011 van 13.00 
tot 17.00 uur

13-09-11

Melding kleinschalig evenement

Locatie Omschrijving Ingekomen

Prof. Dr. A.E. van 
Giffenstraat, 
Valkenburg

Het houden van een kinderspelmiddag op 
08-10-2011 van 13.00 tot 17.00 uur

12-09-11

Voorstraat 46, 
Katwijk

Het houden van een culturele dag op 
24-09-2011 van 11.00 tot 16.00 uur

13-09-11

Openingstijden:
Hoofdlocatie Katwijk

Maandag van 8.00-15.30 uur 
(aaneengesloten)

Dinsdag van 8.00-12.30 uur
Woensdag van 8.00-15.30 uur 

(aaneengesloten)
Donderdag van 8.00-20.00 uur 

(aaneengesloten)
Vrijdag van 8.00-15.30 uur 

(aaneengesloten)

Servicepunt Rijnsburg
Woensdag van 9.00 12.30 uur

en van 13.30-20.00 uur
Vrijdag van 9.00-12.30 uur 

Milieustraat Taanderstraat
Maandag tot en met vrijdag:

10.00-16.30 uur
Zaterdag: 9.00-15.00 uur

Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van

9.00-17.00 uur

Spreekuur college 
De burgemeester heeft elke dinsdag om 

17.00 uur inloopspreekuur. 

Als u één van de wethouders wilt spreken, 
kunt u een afspraak maken bij het 

bestuurssecretariaat, 
tel. 071- 4065000. 

Wijkregisseurs
Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. 
Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur 

die fungeert als aanspreekpunt voor de 
burger. Met vragen over de openbare 

ruimte kan men bij deze 
wijkregisseur terecht.

Katwijk aan Zee
Wijkregisseur: Arie van Duijn

Inloopspreekuur op woensdag
van 13.30 - 14.30 uur

Locatie: Zuidstraat 135a, Katwijk,
(ingang rechts naast het pand van Hoevens)

 tel. 071-4065950

Hoornes/Rijnsoever
Wijkregisseur: André Veenstra
Inloopspreekuur op maandag

van 13.30 - 14.30 uur
Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, 

Katwijk (zorgcentrum Kwadrant)
tel. 071-4065948

Katwijk aan den Rijn
Wijkregisseur: Richard Onstenk

Inloopspreekuur op dinsdag
van 13.30 - 14.30 uur

Locatie: servicepunt Valkenburg, 
't Boonrak 21

tel. 071-4065949

Valkenburg
Wijkregisseur: Richard Onstenk

Inloopspreekuur op dinsdag
van 13.30 - 14.30 uur

Locatie: servicepunt Valkenburg, 
't Boonrak 21

tel. 071-4065949

Rijnsburg
Wijkregisseur: Ton den Butter

Inloopspreekuur op woensdag
van 13.30 - 14.30 uur

Locatie: servicepunt Rijnsburg, 
Burg. Koomansplein 1

tel. 071-4065902

Telefonisch spreekuur 
Van maandag t/m vrijdag hebben de 
wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur 

telefonisch spreekuur. 

Gesprek op afspraak: 
Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 

uur. Afspraken kunt u maken via 
het rechtstreekse nummer van de 

wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket
 Het aanspreekpunt voor alle 

ondernemers:
Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don

tel. 071-406 5425/06-109 22 090
ondernemersinfo@katwijk.nl

Informatie van de gemeente
Bekendmakingen gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH
Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065

E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Algemene informatie bekendmakingen
Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam 
en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw 
bezwaar. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift voegt u een kopie 
van het besluit waartegen u beroep instelt. Een bezwaarschrift kunt u indie-
nen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes 
weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende 
kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij  de sector bestuursrecht van de 
rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de 
werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- 
of beroepschrift meesturen.

Beiden kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek 
om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.  

Zienswijze
In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven 
omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat 
ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
contact opnemen met de vakafdeling.

E-mail
Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Rechtstreeks beroep
Voor direct beroep bij de rechtbank, kunt u informeren bij de bezwaarschrif-
tencommissie (tel. 071-4065000).

Gewijzigde openingstijden
Op vrijdag 23 september is de publieksbalie op servicepunt Rijnsburg gesloten.
De publieksbalies op het gemeentehuis in Katwijk zijn geopend van 08.00 uur 
tot 15.30 uur. 

Excuses voor het ongemak.

De gemeenteraad
Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het 
e-mail adres griffie@katwijk.nl  Contact met de gemeenteraad:

Partij Raadslid Tel. e-mail

CDA De heer
J.W. Ravensbergen

071 
4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen
Unie

Mevrouw A. Kuijt-
van den Oever

071 
4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

GB Mevrouw
C.E.L. Schonenberg

071 
4073019

Esther.schonenberg@planet.nl

PvdA De heer
J.P. Haasnoot

071 
4014849

Jphaasnoot54@gmail.com

SGP De heer
W.J. van Duijn

071 
4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

VVD Mevrouw A.H. van 
Ginkel-Lanting

06 40 25  
96 57

Anita.van.ginkel@xs4all.nl

Vergadering Welstandscommissie

DE GEMEENTERAAD

Bestemmingsplannen

De voorzitter van de welstandscommissie maakt bekend dat mandaat is verleend 
aan de voorzitter en de leden van de welstandscommissie voor het adviseren over 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen, in die gevallen 
waarin volgens hen het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag wor-
den verondersteld. In het mandaatbesluit zijn de bouwplannen opgesomd waar-
voor dit geldt.
Het besluit treedt op 13 september 2011 in werking. U kunt het besluit vanaf 11 
september tot en met 23 oktober 2011 inzien op het gemeentehuis en de service-
punten.

Spreekuur wijkregisseurs
Het telefonisch spreekuur van de wijkregisseurs gaat niet door op donderdag 
29 september 2011.

Van maandag tot en met vrijdag hebben de wijkregisseurs van 09.00 tot 10.00 uur telefo-
nisch spreekuur.

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna 
bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te die-
nen.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 7 september tot en met 16 september 
2011, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorberei-
dingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Ingekomen omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 
indiening

Valkenburgseweg 
42, Katwijk

het kappen van vijf bomen 08-09-11

Saturnus 18, 
Katwijk

het vervangen van het kozijn door 
metselwerk en het dichtbouwen van het 
balkon aan de achterzijde van de woning

09-09-11

Voorschoterweg 
24, Valkenburg

het saneren van asbest 07-09-11

Voorschoterweg 
19E, Valkenburg

het plaatsen van een berging 08-09-11

Duyfraklaan 15, 
Valkenburg

het verplaatsen van 4 lichtmasten t.b.v. 
verlichten ijsbaan

07-09-11

S D Landas 
Wyborghstr 3, 
Katwijk

het plaatsen van een dakkapel en 
uitbreiding van de berging

12-09-11

Doornweg 5, 
Rijnsburg

het slopen van kassen 13-09-11

Hondskruid 2, 
Katwijk

het bouwen van een berging aan de 
zijgevel

12-09-11

Annastraat 28, 
Katwijk

het optrekken van de achtergevel van de 
zolderverdieping en plaatsen dakkapellen 
en slopen van het dak aan de achterzijde

13-09-11

Vlierstraat 48, 
Katwijk

het vergroten van de zolderverdieping 
d.m.v. het verhogen van de nok

13-09-11

Kerkstraat 21, 
Rijnsburg

het plaatsen van 2 schoorstenen 14-09-11

Ringweg, 
Valkenburg

het bouwen van 2 urnenmuren t.b.v. de 
begraafplaats

15-09-11

Vragen over bouwplannen?
Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U 
kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, 
vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het 
archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur 
met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, 
team Vergunningen. 

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende 
vergadering vindt plaats in het gemeentehuis op 27 september 2011 om 08.30 uur. 
Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda 
opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergade-
ring een concreet bouwplan wordt behandeld.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. 

Evenementen

Locatie Omschrijving Bekendmaking 
besluit

Sporthal 
Cleijn Duijn, 
Stadhoudersdreef 
1, Katwijk

Het organiseren van Boetzolderpop 
festival op 30-12-2011 van 20.00 tot 02.00 
uur inclusief het schenken van zwak 
alcoholhoudende dranken

09-09-11

Centrum, Katwijk Het houden van de intocht van 
Sinterklaas op 12-11-2011 en Zwarte pieten 
band op 12-11-2011, 26-11-2011 en 03-12-
2011 van 13.30 tot 17.00 uur

13-09-11

Melding kleinschalig evenement

Locatie Omschrijving Bekendmaking 
besluit

App. complex De 
Brink, Katwijk

Het houden van een straatbarbecue op 
24-09-2011 van 18.00 tot 00.00 uur

13-09-11

Anjelierenstraat 
winkelcentrum, 
Rijnsburg 

Het organiseren van een kerstbonnen 
actie op 24-12-2011 van 10.00 tot 16.00 uur

13-09-11

Katwijk Het houden van een kever puzzeltocht op 
15-10-2011 van 11.00 tot 12.30 uur

13-09-11

Abeelplein, 
Katwijk 
 

Het houden van een sponsorfiets- en 
sponsorlooptocht op 27-09-2011 van 15.00 
tot 16.00 uur

13-09-11

Keltenstraat, 
Katwijk

Het organiseren van een buurtfeest op 
23-09-2011 van 19.00 tot 23.00 uur

08-09-11

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 12 september 
tot en met 16 september 2011 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voor-
bereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Bekendmaking 
besluit

Lageweg 22, 
Katwijk

uitbreiden van de entree, plaatsen van 
een dakopbouw, wijzigen gevelbeplating 
en vervangen en plaatsen van vaste 
zonwering

12-09-11

1e Mientlaan 10, 
Katwijk

het uitbreiden van de kleedruimten 15-09-11

Koestraat 16, 
Rijnsburg

het herbouwen van de voorgevel 13-09-11

Princestraat 23, 
Katwijk

het veranderen van gevelreclame 19-09-11

Geweigerde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Bekendmaking 
besluit

J.W. Frisodreef 83, 
Katwijk

het plaatsen van een erfafscheiding aan 
de voorzijde van de woning

15-09-11

Rectificatie Verkeersbesluiten (het college)

Locatie Omschrijving Bekendmaking 
besluit

Rectificatie: 
Parklaan - Laan 
van Nieuw Zuid 
(in eerdere 
publicatie stond 
Drieplassenweg)

Project rotonde Zuid: het aanleggen van 
zebramarkering op de Laan van Nieuw 
Zuid en de parallelweg aan de Parklaan 
nabij de rotonde; het instellen van een 
stopverbod op de Laan van Nieuw Zuid; 
het instellen van parkeerplaatsen ten 
behoeve van personenauto’s, bussen en 
gehandicapten

08-09-11

 

Beroep
Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad 
kenbaar hebben gemaakt en

-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Ontwerpbestemmingsplan Andreasplein 6

Het ontwerpbestemmingsplan “Andreasplein 6” van de gemeente Katwijk ligt met 
bijbehorende stukken met ingang van 22 september 2011 gedurende een termijn 
van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het plangebied omvat het Andreasplein 6 te Katwijk ter plaatste van de viskiosk.
Hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is een bestemmingsverandering. De 
nieuwe bestemming maakt de realisering van een nieuwe, uitgebreide viskiosk 
mogelijk. 

Het ontwerpbestemmingsplan is verbeeld en raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Het ontwerpbestemmingsplan is beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.
katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATandreasplein6-on01

Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis en ser-
vicepunt Rijnsburg. 

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk of mondeling
indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tij-
dig, bij voorkeur één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te
worden gemaakt via telefoonnummer 071-4065132.

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieube-
heer):

Locatie Omschrijving

1e Mientlaan 10, 
Katwijk

het veranderen van de inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar 
mogelijk.
Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze 
stukken.

�

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Bezwaar

Milieu

Mandaatbesluit

Ingekomen evenementen

Gemeenteraadsvergadering, 29 september 2011 

Punten van behandeling
Herdenking van de heer K. Brul
Vervulling van een vacature in de raad

Hamerpunten
Voorbereidingskrediet brede school ’t Duyfrak
Katwijk in beweging; visie en beleidsuitgangspunten sportbeleid
Zienswijze Regionale Structuurvisie en Openbaar Vervoer visie
Plan van aanpak Masterplan Katwijk aan Zee
Uitgangspunten herziening bestemmingsplannen Katwijk Midden
Nota Verbonden partijen

Bespreekpunten
Bestemmingsplan en exploitatieplan Trappenberg-Kloosterschuur
Kredietaanvraag werkzaamheden project locatie Valkenburg
Herziening APV
Afscheid van het lid Stol
Vervulling van een vacature in de raad
Wijziging in de samenstelling van de raadscommissies en benoeming van een 
voorzitter van de raadscommissie Bestuur

Meer informatie
De agenda’s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in 
de servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg en ook in de vestigingen van de open-
bare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem 
op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl. 

Boulevard 72 - 2225 AG Katwijk
Tel. 071-4015742

www.hotelnoordzee.nl

Uw Trouwdag
daar maken wij graag de mooiste dag

van uw leven van, gevolgd door een
gratis overnachting in onze bruidssuite 

voor het bruidspaar.
(vraag naar onze voorwaarden)

voor alle voorkomende werkzaamheden

Liefst uw reacties per e-mail:
info@wapenvankattuk.nl

Tel. 071-4078288
(na 17.00 uur)

MEDEWERKER/STER

 

IK BEN FLEXITARIER

JIJ OOK?

..

Kijk voor de actie op  
of scan deze QR-code:

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan 
maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed 
voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

PROBEER NU 
GRATIS

EEN VLEES-
VERVANGER!

... Omdat het gezond en lekker is
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Al in de 17de eeuw werd het schilderachtige vissersdorp Katwijk aan Zee 
bezocht door kunstenaars, maar vanaf 1873 kwam er echt een grote stroom 
op gang van kunstenaars die werden aangetrokken door de ongerepte natuur 
en dorpssfeer. Ruim 1000 kunstenaars, onder wie Nederlanders, Duitsers, 
Belgen, Engelsen en Amerikanen vonden hun inspiratie in Katwijk en gaven 
hun eigen zienswijze op het dorp weer.

De duinen en de zee, de aan- en afvarende bomschuiten en visafslag op het strand waren 
geliefde onderwerpen, evenals de bewoners in traditionele dracht en de karakteristieke 
witte Oude Kerk en Vuurbaak. Door deze aandacht uit de internationale kunstscene, werd 
Katwijk over de hele wereld bekend. Ook in de 20ste en de huidige eeuw zet de belangstel-
ling van kunstenaars voor het zeedorp zich voort.   

In het Katwijks Museum is de tentoonstelling te zien: ‘Katwijk in de Schilderkunst’, een over-
zicht van ruim honderd schilderijen, door de eeuwen heen geschilderd door binnen- en 
buitenlandse schilders in de schilderkolonie, dat Katwijk van oudsher is.  
Op de tentoonstelling zijn circa 140 schilderijen en tekeningen te zien, waaronder bruikle-
nen uit diverse (particuliere) collecties en recent door het Katwijks Museum/Genootschap 
Oud Katwijk aangekochte werken. 
Sinds de vorige tentoonstelling in 1995, is deze collectie van het Genootschap Oud Katwijk/
Katwijks Museum aanzienlijk uitgebreid. Samen geven de werken een veelomvattend zicht 
op de typisch Katwijkse thema’s zoals die de afgelopen 150 jaar zijn verbeeld. We zien ze 
door de ogen van de 19de-eeuwse romanticus, de realist van de Haagse School, de 20ste-
eeuwse experimentele kunstenaar en jonge, hedendaagse schilders. Bekende namen zijn 
Willy Sluiter, B.J. Blommers, Jan Toorop, maar ook Gineke Zikken en Ernst Voss.

Het bij de tentoonstelling behorende boek is de herziene uitgave van het gelijknamige 
boek ‘Katwijk in de Schilderkunst’ dat in 1995 verscheen en waar prominente auteurs aan 
meewerkten. De herziene uitgave is verrijkt met de ontwikkelingen en inzichten van de pe-
riode na 1995.

Het Katwijks Museum combineert een bijzondere collectie 19de- en 20ste-eeuwse werken 
van buitenlandse en Nederlandse schilders - die aangetrokken werden door de Kunstenaars-
kolonie Katwijk - met een fraaie collectie lokale en streekgebonden bezienswaardigheden.

In Katwijks Museum 
tot en met 

zaterdag 5 november

Versche vis in Katwijk aan zee, door Willy Sluiter.

De kleine garnalenvissers - B.J. Blommers.

Zondagmorgen in Katwijk aan Zee, Willy Sluiter.

Zomergasten op het Katwijkse strand - H.W. Jansen.

De Voorstraat, André Krigar.

Katwijk, 
al eeuwenlang 
een inspiratie-
bron voor de 
schilderkunst

Katwijks Museum

Voorstraat 46, Katwijk ZH

T: 071 4013047

W: www.katwijksmuseum.nl
Nettenboetster op het Wantveld, L.J. Hartz.

Katwijks meisje, door Hans von Bartels.
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Postbus 300

2220 AH Katwijk ZH

Telefoon 4013551

Fax 4077096

Programma-overzicht

Vrijdag 23 september
00.00-02.00 uur Muziek voor twee 
02.00-05.00 uur De kracht van de nacht 
05.00-07.00 uur Word wakker 
07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp
11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp
12.00-13.00 uur Het tussenuur
13.00-14.00 uur Zeewind Jaap Schaap
14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan
16.00-17.00 uur  Non stop muziek 
17.00-18.00 uur  Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten
18.00-19.00 uur  N0.NL Jaap Schaap
19.00-20.00 uur  RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de 

onderwerpen kijkt u o RTV-Teletekst pagina 206)
20.00-21.00 uur Non stop muziek
21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol
23.00-24.00 uur  Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan  den 

Haan

Zaterdag 24 september
00.00-02.00 uur Non stop muziek
02.00-05.00 uur De kracht in de nacht
05.00-07.00 uur  Word wakker 
07.00-08.00 uur Non stop muziek
08.00-10.00 uur Warmdraaien Karla Imthorn
10.00-12.00 uur Nieuwsmagazine nieuws- en actualiteitenprogramma
12.00-14.00 uur Goud van gisteren Martin Ouwehand
14.00-18.00 uur RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op 

zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600
18.00-20.00 uur The music zone Theo Hoogervorst
20.00-21.00 uur Toppers van toen met Coby en Willem Boere
21.00-23.00 uur Op de Hollandse toere live programma met Nederlandstalige 

muziek uitgezocht door Coby en Willem Boere (verzoek-
plaatjes kunnen tijdens de uitzending telefonisch worden 
aangevraagd)

23.00-01.00 uur Non stop muziek

Zondag 25 september
01.00-02.00 uur Muziek voor twee
02.00-05.00 uur De kracht in de nacht
05.00-07.00 uur Word wakker
07.00-08.00 uur Aangepaste non stop muziek
08.00-09.00 uur Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan
09.00-11.00 uur Hoort het Woord met om 9.30 uur een kerkdienst vanuit de 

Gereformeerde Kerk te Rijnsburg
11.00-13.00 uur Van U wil ik zingen geestelijk verzoekplatenprogramma, 

telefoon 071-4013551
13.00-14.00 uur Aangepaste muziek
14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, 

Co Snel
15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een 

evangelisch karakter
16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp
17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg 
18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg
tot 20.00 uur Aangepaste muziek
20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos
21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland
22.00-23.00 uur Aangepaste muziek
22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek

Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw tele-
visietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te 
Rijnsburg

Maandag 27 september
00.00-02.00 uur Muziek voor twee 
02.00-05.00 uur De kracht van de nacht 
05.00-07.00 uur Word wakker 
07.00-09.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp
11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp
12.00-13.00 uur Het tussenuur
13.00-14.00 uur Muziekfabriek Koos Heemskerk
14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan
16.00-17.00 uur Non stop muziek 
17.00-17.30 uur Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten
17.30-18.00 uur Orgelklanken Arjan Wolfswinkel
18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
20.00-21.00 uur Multi Katwijk Jan Ouwersloot
21.00-22.00 uur It’s all jazz Hans Pley
22.00-23.00 uur Acoustic rain Bart van der Pol
23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Dinsdag 27 september
00.00-02.00 uur Muziek voor twee 
02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 
05.00-07.00 uur Word wakker 
07.00-09.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp
11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp
12.00-13.00 uur Het tussenuur
13.00-14.00 uur Muziekfabriek Willem van Zuilen
14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan
16.00-17.00 uur Non stop muziek 
17.00-18.00 uur Maritiem een programma met Bas Vlieland
18.00-19.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
20.00-21.00 uur Non stop muziek
21.00-23.00 uur Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer
23.00-24.00 uur Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 28 september
00.00-02.00 uur Muziek voor twee 
02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 
05.00-07.00 uur Word wakker 
07.00-09.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp
11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp
12.00-13.00 uur Het tussenuur
13.00-14.00 uur Muziekfabriek Koos Heemskerk
14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan
16.00-17.00 uur Non stop muziek
17.00-18.00 uur Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten
18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
20.00-22.00 uur Radio international Engelstalig informatieprogramma met 

Jürgen Börnig
22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma
23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 29 september
00.00-02.00 uur Muziek voor twee 
02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 
05.00-07.00 uur Word wakker 
07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp
11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp
12.00-13.00 uur Het tussenuur
13.00-14.00 uur Muziekfabriek Willem van Zuilen
14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan
16.00-17.00 uur Non stop muziek
17.00-18.00 uur Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer
18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws
20.00-24.00 uur Non stop muziek
Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het analoge kanaal 45 of het digi-
tale kanaal 951 op uw televisietoestel de gemeenteraadsvergadering van de 
gemeente Katwijk live bekijken.

Radio antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Televisie kabel kanaal 45.

TV-programma van RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 26 september

10.00 uur: 
RTV Weeknieuws (niet op maandag) 
Melance Locale 
Wegwijzer 

16.00 uur: 
RTV Weeknieuws       
Wegwijzer, Melance Locale 

20.30 uur:
RTV Weeknieuws
RTV Sport (ma., di. en wo.)      
Wegwijzer

23.00/00.00 uur: (ma. t/m vr.)
RTV Weeknieuws) 
RTV Sport

Ook op zaterdag om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst 
pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Zing jij graag? Dat komt goed 
uit, want wij zoeken versterking 
voor ons zanggroepje! Twee jaar 
geleden hebben we met vijf vrou-
wen het zanggroepje Dames van 
Katwijk opgericht. Wij willen 
mooie en leuke liedjes instuderen 
en kleine optredens verzorgen. 
Hierbij kunnen we nog wat extra 
stemmen gebruiken; wij zoeken 
vooral sopranen en mezzosopra-
nen.

Om te beginnen willen we de groep 
heel bescheiden gaan uitbreiden tot 
acht vrouwen. We willen het klein-
schalig houden, zodat de individu-
ele stemmen goed tot hun recht ko-
men. Dit hangt echter ook samen 
met de beschikbare repetitieruimte. 
Leeftijdsindicatie: tot ongeveer 45 
jaar.
Ons repertoire bestaat voorname-
lijk uit meerstemmige moderne 
liedjes, van o.a. Paul Simon, Joe 

Jackson, Billy Joel, Eurythmics, 
B.E. King, John Lennon en Abba. 
Ook hebben we onze eigen solo-
nummers met de anderen als bac-
king vocals.
Onze dirigente is docente op het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Zij begeleidt ons op piano. 
Om de twee weken repeteren we bij 
een van ons thuis, op woensdag-
avond, van 19.30 tot 22.00 uur.
Wil jij zingen in een kleine groep 
vlotte en enthousiaste vrouwen? 
Met inbreng in de keuze van het 
repertoire? Heb je al wat zangerva-
ring en vind je het leuk om dit ver-
der te ontwikkelen bij en met ons?
Enthousiast? Nieuwsgierig? Laat 
het ons weten! Stuur voor meer 
informatie een e-mail naar dames-
vankatwijk@gmail.com of bel naar 
4016780 (na 19.00 uur). We zullen 
dan een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek en het bij-
wonen van een repetitie. We horen 
graag van je!

Dames van Katwijk zoeken
versterking voor zanggroepje

Helemaal uitgerust na de zomer-
stop begint Katwijk’s popkoor 
Pop4Shore! met veel zin aan een 
nieuw seizoen. Muzikaal leider 
Carwin Gijsing heeft weer nieuwe 
nummers gearrangeerd. Wat te 
denken van een super-swingende 
Samba-medley, gezongen in het 
Portugees en door het eigen choreo-
grafenduo J&J voorzien van  uitda-
gende heupswings en verleidelijke 
moves: hot, hotter, hottest…

Heel wat anders is de prachtige 
ballad ’I do it for you’ van Bryan 
Adams. Dit nummer werd al gezon-
gen in de tent tijdens het Noord-
zeefestival afgelopen augustus, 

maar is verder uitgewerkt en aange-
scherpt en klinkt inmiddels als een 
klok: een echt kippenvelmomentje 
dus.

Verder is het op woensdagavond in 
De Terp iedere week al een beetje 
Kerstmis, want het kerstrepertoire 
voor het grote kerstconcert met 
Ernst-Daniël Smid wordt met veel 
plezier en de nodige inspanning 
gerepeteerd. Op 8 december kunt 
u zelf  horen hoe mooi en harmo-
nisch dit gaat klinken in Tripodia. 
Kaarten hiervoor kunt u reserveren 
bij Tripodia aan de kassa of via de 
website www.tripodia.nl.
Meer: www.pop4shore.nl.

Pop4Shore! begint nieuw
seizoen met nieuw repertoire

In café In Den Blauwen Bock 
is vanaf vrijdag 23 september 
weer iedere twee weken live-
muziek. Deze vrijdag bijt de 
band George Jetson het spits 
af. Het geluid van de band 
bestaat hoofdzakelijk uit 
rock & roll. De band heeft de 
laatste tijd al vaker in Katwijk 
opgetreden, onder andere voor 
een bomvolle Schuit en de 
Katwijkse Branding Surfclub.
De bandleden bestaan uit 
vijf  geweldige muzikanten, 
die geheel volgens Katwijkse 
tradities ook allemaal een 
bijnaam hebben: Tymen 
Zwaan ’The Model’ speelt 
op drums, Chris de Jong 
’White Pants’ op gitaar, Johan 
’Akkerman’ op gitaar, Ed ’The 
Rocket’ op basgitaar en Joost 
’Mr. Reef’ doet de zang.
Het is wel aan te raden op tijd 
aanwezig te zijn. Het de eerste 
band is dit jaar en de entree is 
vrij.
Café In Den Blauwen Bock, 
Badstraat 9, Katwijk.

George Jetson 
live in In Den 
Blauwen Bock

Strijkorkest de Haagse Beek 
heeft in de zomer van 2011 onder 
leiding van Yiorgo Moutsiaras 
gewerkt aan een programma met 
temperamentvolle en sprankelen-
de muziek voor een reeks concer-
ten in Griekenland, met Emmy 
Storms als soliste. Het gezel-
schap is op zaterdag 24 septem-
ber om 17.00 uur met hetzelfde 
programma te beluisteren in de 
Soefi tempel van Katwijk.

Het programma bestaat uit twee 
zeer geliefde werken voor viool en 
orkest: De Zomer van Vivaldi en de 
Carmen Fantasie van Pablo de Sa-
rasate, met als solist de Katwijkse 
violiste Emmy Storms. Bovendien 
staan de Serenade voor strijkers 
van Dvorárak, de Kuhnau Varia-
ties van Andriessen en een aantal 
meeslepende Griekse dansen op het 
programma.

Emmy Storms is geboren in Kat-
wijk. Ze behoort zonder twijfel tot 
Nederlands meest overtuigende 
viooltalenten. Nadat ze in 2010 
cum laude haar Bachelor viool bij 
Jaring Walta aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag af-
rondde, studeert ze nu bij hem en 
bij Philippe Graffi n voor haar Mas-
ter. Het strand en de golfslag van 
de Noordzee vormen ongetwijfeld 
ook de leerschool voor haar ele-
mentaire en meeslepende muzikali-
teit. Ze won diverse prijzen. Ze was 
tweemaal fi nalist in het prestigieuze 
Oscar Back concours waarbij ze 
onder andere het vioolconcert van 
Tsjaikovski in het Concertgebouw 
uitvoerde.
Emmy houdt er ook van om Ierse 
en Oost-Europese volksmuziek te 
spelen. Ze weet als geen ander het 

publiek te betoveren met haar zeer 
genuanceerde, fantasievolle, mee-
slepende en vaak spetterende ver-
tolkingen.

De Haagse Beek is een jong strijk-
orkest, opgericht in de herfst van 
2009 door een groep musici, van 
wie sommigen een beroepsachter-
grond hebben en anderen gevor-
derde amateurs zijn. Hun doel is 
het prachtige repertoire voor strijk-
orkest aan een breed publiek ten 
gehore te brengen.

In de Hofstad loopt een rivier-
tje, de Haagse Beek, dat eigenwijs 
hier en daar ondergronds loopt 
en dan plots naar boven komt op 
de mooiste locaties - zoals bij het 
Vredespaleis en de Hofvijver. Even 
verrassend willen de musici van de 
Haagse Beek voor iedereen op bij-
zondere locaties klassieke muziek 
laten klinken.

Dirigent Yiorgo Moutsiaras, gebo-
ren in het Griekse Volos, kwam in 
1999 naar Nederland waar hij in 
Rotterdam en Maastricht orkest-
directie studeerde. Hij volgde ver-
schillende seminars o.a. bij Bernard 
Haitink en Kurt Masur. Hij gaf on-
der andere concerten met het Ne-
derlands Promenade Orkest en leidt 
sinds twee jaar de Haagse Beek.

Soefi tempel, Zuidduinseweg 5, Kat-
wijk, kaartjes à € 15,- bij de ingang 
of reserveren: www.haagsebeek.tk.

Concert in Soefi tempel 

Katwijkse violiste Emmy 
Storms met strijkorkest 
de Haagse Beek

Emmy Storms.

Bij K&O Katwijk is er 
woensdag 5 oktober een 
kindervoorstelling gespeeld 
door Janus van Hal van 
kindertheater Pagetti. ’Muis 
vindt een verrassing thuis’ is 
een fabelachtig verhaal met 
een vleugje poëzie en een 
verrassende ontknoping. 

Deze voorstelling is voor 
kinderen van 4-8 jaar en is te 
zien in het K&O-gebouw aan 
de Sluisweg 16 in Katwijk, 
aanvang 14.30 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij K&O en 
bij het VVV kantoor aan de 
Voorstraat. In de voorverkoop 
zijn ze € 5,- en aan de zaal 
€ 6,-. Het zesde kaartje is 
gratis (geschikt voor een 
kinderpartijtje!). Tel. 4016400 
(10.00-12.00 uur). Kaarten 
bestellen via de website is ook 
mogelijk. www.kenokatwijk.nl.
Janus ontdekt een muis in 
zijn appelmandje. Muis wil de 
allergrootste appel. Maar die 
past niet in het holletje van 
Muis. Ze gaan op zoek naar 
een nieuw huis voor Muis. 
Slak, Mol en Beer willen graag 
helpen, maar hun huizen zijn 
al vol. Toch weten ze raad en 
ieder geeft Muis iets mee voor 
zijn nieuwe huis. Ze krijgen 
een hapje van de appel van 
Muis. Beer zegt ’hap’ en ’Oei, 
sorry!’. Bedroefd gaat Muis 
naar huis. Gelukkig komen 
de kinderen samen met Janus 
op een idee. Muis vindt een 
verrassing thuis en iedereen 
mag mee smullen.
Janus van Hal is de speelse 
verteller met een visuele en 
clowneske speelstijl die jong 
en oud weet te boeien. Door 
zijn subtiele en interactieve 
speelstijl raken de kinderen al 
snel vertrouwd en betrokken 
bij de voorstelling. 
Bezoek de website voor 
informatie over de volgende 
kindervoorstelling.

Jeugdtheater 
Pagetti speelt
voor kinderen bij 
K&O
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Haringvisserij, scheep-
vaart en gedichten

Leestips
door 
Evelien
Steenbeek
Van wat er deze week te leen is 
in Bibliotheek Katwijk krijgt u 
hier alvast een voorproefje.

Romans
De Italiaanse schrijver Andrea 
Camilleri heeft inmiddels 15 
boeken geschreven over de Sicili-
aanse commissaris Montalbano. 
In het deel ’De bloedakker’ krijgt 
commissaris Montalbano te ma-
ken met een sinistere moord die 
naar de maffi a wijst. Het lijk is 
in precies dertig stukken gehakt, 
het getal van de verrader Judas. 
Een van Montalbano’s meest 
vertrouwde medewerkers blijkt 
betrokken te zijn bij deze moord. 
De commissaris moet heel wat 
tactische zetten doen om zijn 
vriend en collega te sparen en 
ook de moord op te lossen. De 
onderlinge verstandhouding tus-
sen de collega’s op het bureau 
heeft eronder te lijden. De com-
missaris blijkt een meester te 
zijn in het manipuleren van de 
mensen om hem heen, ook kan 
hij kinderlijk en onvoorspelbaar 
reageren waardoor zijn omgeving 
hem niet serieus neemt. Achter 
dit alles vermoedt de lezer een 
groter plan, wat niet zichtbaar 
wordt. De gevolgde strategie van 
onvindbaar zijn en opduiken op 
onverwachte plekken zet de lezer 
op het verkeerde been.

Van Martin 
Bril verscheen 
’Au revoir; 
alle verhalen 
uit Frank-
rijk’. Zoals de 
ondertitel al 
zegt is het een 
verzamelbun-
del met alle 
verhalen van 
Martin Bril 
die over Frankrijk gaan, eerder 
verschenen in ’de Volkskrant’ en 
eerder gebundeld in ’De Franse 
slag’, ’Tout va bien’ en ’C’est la 
vie’, aangevuld met een aantal 
niet eerder gepubliceerde ver-
halen.  Bril schetst op luchtige 
en aangename wijze het leven 
van de Fransen, hun gewoontes 
en het reilen en zeilen van zijn 
gezin tussen diezelfde Fransen. 
Het openingsverhaal gaat over 
het aanschaffen van een tweede 
huis met alles wat daarbij komt 
kijken, in ’Visionair’ wordt een 
burgemeester gepresenteerd die 
in zijn kleine dorp het eerste in-
ternetcafé van de wijde omgeving 
wil openen, in ’Moeskroen’ gaat 
het over een chauffeurscafé op 
de grens van België en Frankrijk 
waar twee barvrouwen zich moe-
derlijk ontfermen over de een-
zame chauffeurs. Een lezer die op 
dezelfde manier naar Frankrijk 
kijkt, zal zeker genieten van de 
verhalen van Bril.

Informatieve boeken
’Haring’ van Huib Stam is op het 
eerste gezicht een dik boek om 
op de leestafel te leggen, maar 
daarmee zou iedereen zichzelf  en 
de auteur te kort doen. Het is na-
melijk een van de leukste en best 
gedocumenteerde boeken over de 
Nederlandse visserij van het laat-
ste decennia. Het gaat over het 
ontstaan en de ontwikkeling van 
de Nederlandse haringvisserij en 
over de grote rol die deze heeft 
gespeeld voor onze economie en 
cultuur. De auteur uit zijn passie 
voor de haring en alles wat daar-
uit voorgekomen is. Dat de au-
teur er zin in had dit met iedereen 
te delen blijkt van het begin tot 

de laatste bladzij. Het boek laat 
zich lezen als een spannende ro-
man en is het tastbare bewijs hoe 
leuk geschiedenis en cultuurhis-
torie zijn als je als auteur zowel 
gepassioneerd bent, maximaal 
geïnformeerd en de gave hebt een 
en ander te kunnen overbrengen, 
zoals Huib Stam weet te doen. 
Op 28 november geeft hij een 
lezing over haring in de hoofdbi-
bliotheek. Meer informatie vindt 
u op de website www.bibliotheek-
katwijk.nl en in de activiteitenfol-
der.

In de serie ’Nederlandse koop-
vaardijschepen in beeld’ zijn deel 
11 en 12 verschenen. Deel 11 gaat 
over de kleine handelsvaart voor-
al van na de oorlog. Met foto’s 
wordt in kaart gebracht waar de 
schepen vandaan komen, met 
een korte beschrijving van de 
rederijen. Deel 12 gaat over de 
VNS, de Vereenigde Nederland-
sche  Scheepvaartmaatschappij 
uit 1920.
De voorgaande delen zijn ook te 
vinden in de bibliotheek bij de ru-
briek verkeer en vervoer.

Jeugdboeken
’Het grote 
koning Bob-
bel boek’ van 
Marianne 
Busser is een 
bundeling 
van drie eer-
dere uitgaven. 
Het bevat 
dertig korte verhaaltjes van circa 
drie bladzijden, opgesierd met 
vrolijke, kleurrijke en paginagro-
te illustraties van Dagmar Stam, 
die goed aansluiten bij de inhoud. 
De verhalen, die herkenbare situ-
aties omschrijven voor kinderen, 
zijn opgebouwd uit relatief  kor-
te zinnen. De inhoud is vrolijk 
en humoristisch, met soms een 
lichte moraal en altijd een goed 
eind. Koning en koningin Bob-
bel wonen in een paleis. Samen 
beleven ze allerlei avonturen. Zo 
proberen ze zelf  pannenkoeken te 
bakken, verkopen ze kusjes en ge-
ven ze concerten vanuit hun bad-
kuip, krijgt het hele land een rode 
neus en houden ze een wedstrijd 
wie de hoogste zonnebloem kan 
kweken. Samen hebben ze veel 
lol, voor hun kok en lakei zijn 
hun belevenissen echter soms iets 
minder leuk. Een ideaal voorlees-
boek voor het slapen gaan.

’Leesletters’ is een bundel van 
vijftig gedichten van Nederlands-
talige dichters met het lezen als 
onderwerp en onderverdeeld in 
acht leesgerelateerde rubrieken, 
zoals letters, leren lezen en biblio-
theek. De herkomst van de ge-
dichten is heel divers: het oudste 
gedicht (van Van Alphen) stamt 
uit de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, het jongste uit 2010. 
Het boekje is geschikt voor kin-
deren vanaf zes jaar. Een van de 
gedichten is van Lizzy van Pelt:
’Ach’, zo zucht de boekensteun,
’Ik weet een boek te boeien,
Ik steun ze echt in alles,
Maar laat woorden liever vloeien.

Ik schik dus graag een stukje op,
De schrijver moet geprezen,
Ondanks dat ik ze staande houd
Zijn boeken om te lezen.’

Alle aanwinsten van deze week 
zijn terug te vinden op www.bi-
bliotheekkatwijk.nl. Uitgeleende 
titels kunt u hier, of in de biblio-
theek, reserveren voor € 1,- per 
stuk. Een bezoek aan de biblio-
theek is altijd de moeite waard.

Bibliotheek
vraagt klanten
om mening
Bibliotheek Katwijk zal van 
26 september-15 oktober 
een onderzoek uitvoeren 
onder haar klanten. In dit 
onderzoek wordt gemeten 
hoe de bibliotheekgebruikers 
over de bibliotheek denken. 
De vragen die gesteld worden 
gaan onder andere over 
openingstijden, de inrichting 
en sfeer van de gebouwen en 
de hulpvaardigheid van het 
personeel. 

In genoemde periode kan 
de klant die de bibliotheek 
bezoekt, gevraagd worden 
een enquête in te vullen. 
Het invullen duurt circa 15 
minuten. Met de gegevens 
die uit het onderzoek 
komen, wil de bibliotheek 
bekijken hoe zij de kwaliteit 
van de dienstverlening 
kan verbeteren, daarom is 
het belangrijk dat zoveel 
mogelijk klanten een (digitaal) 
enquêteformulier invullen. 
De vragenlijst kan ook thuis 
ingevuld worden via de link op 
de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekkatwijk.nl   
Over de uitkomsten van 
dit onderzoek houdt de 
bibliotheek haar klanten op 
de hoogte. Onder degenen die 
de enquête invullen wordt een 
aantal leuke prijzen verloot.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.
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Dat tijd raast voorbij. Tijdens de 
jaarlijkse barbecue werd Martijn 
Hagenaars extra in het ’zonnetje’ 
gezet vanwege zijn 25-jarig jubi-
leum bij Saton Optiek. Naast 
Martijn jubileerde ook Jolanda 
Jacobs met haar 15-jarige carri-
ère in het bedrijf. Kees Saton: 
’Prestaties van omvang die in 
deze snelle tijd vol wisselingen 
minder voorkomen en daarom 
ook extra aandacht verdienen’.

Martijn begon zijn carrière als sta-
giaire bij Cees Saton sr. in de oude 
winkel op Princestraat 32. Vanuit 
Venlo verhuisde Martijn via Rot-
terdam naar Katwijk aan de Rijn 
om daar tijdelijk op kamers te gaan 
wonen. Zijn verblijf  in de kustplaats 
kreeg een permanent karakter toen 
hij zijn vrouw Auketien Dijkstra 
tegenkwam. Samen hebben ze twee 
kinderen Jesse en Sietze.
Hagenaars heeft in het bedrijf  de 
verhuizing naar Princestraat 38 

en uitbreidingen naar Leiderdorp, 
Amsterdam, Leiden en per 1 okto-
ber in Oegstgeest allemaal meege-
maakt. Martijn zijn passie ligt bij 
Saton Oogzorg, waar hij sinds en-
kele jaren leiding aan geeft. 

Kees Saton: ’Dat zijn 25-jarig ju-
bileum samenvalt met de aanschaf 
van een gloednieuw OCT-oogscan 
apparaat bij Saton Optiek Katwijk 
is niet geheel toevallig. Martijn 
werkt graag met de beste appara-
tuur en deze scan maakt zijn zorg-
pakket nog completer’.

Een gedeelde passie tussen de 
vrienden Hagenaars en Saton is 
hardlopen, waaronder diverse ma-
rathons en natuurlijk de Halve van 
Katwijk. Komende zaterdag staan 
ze beiden opnieuw aan de start. 
Daarbij hebben ze concurrentie te 
duchten van onder andere zoon 
Jesse Hagenaars, die beiden tijdens 
de Ronde van Katwijk dit jaar wer-
den al ingehaalde.

Martijn Hagenaars 
jubileert bij Saton Optiek

Jubilaris Martijn Hagenaars (links) met zijn vriend en BBQ-chef van de avond 
Kees Saton. Beiden staan komende zaterdag ook weer aan de start in de Halve 
van Katwijk.

Familie Bruijs-Vooijs kreeg vori-
ge week maandag de sleutel van 
hun totaal vernieuwde woning 
aan de Katwijkse Boulevard 125. 
Volgens Geert Bekker van Bek-
ker timmer- en aannemersbedrijf 
was de verbouwing van de woning 
een ’uniek project op een bijzon-
dere locatie’. Bekker: ’Eigenlijk 
zijn alleen de zijmuren blijven 
staan. Naast de vernieuwde voor-
gevel, die uiteraard in het oog 
springt, is juist achter de voorge-
vel het meeste werk verricht’.

Architectenbureau Joop Siera te-
kende voor het ontwerp van Bou-

levard 125, waarvan de indeling 
onherkenbaar is ten opzichte van 
een aantal maanden geleden. Bek-
ker: ’Zo hebben we bijvoorbeeld 
het inpandig balkon in de woning 
vergroot’.
Voor de Katwijkse aannemer en 
zijn team werd het een project waar 
zij al hun ambachtelijke vakkennis 
in kwijt konden. Er werden twee, 
door Bekker zelf  gebouwde, op 
maat gemaakte trappen in de wo-
ning gemaakt. 

Het eindresultaat mag er zijn en 
staat garant voor jarenlang woon-
plezier voor de familie, inclusief  het 
mooiste uitzicht van Katwijk.

Boulevard weer een 
pareltje rijker

Het interieur van de woning.

Thema-avond
De Brug over
medeafhan-
kelijkheid
De Brug Midden-Nederland 
organiseert op maandag 26 
september een thema-avond 
over ’medeafhankelijkheid’ 
voor ouders, partners en 
overige familieleden van (ex-)
verslaafden. De toegang is 
gratis. De avond zal worden 
gehouden in de accommodatie 
aan de Schaepmanstraat 1 in 
Katwijk.
Spreker is Daniël Borgman, 
ambulant behandelaar van 
De Brug Midden-Nederland. 
Ouders en partners kunnen 
medeafhankelijk worden van 
de verslaving van kind of 
partner. Wat betekent dat je 
je leven gaat aanpassen aan 
dat van de verslaafde. Hoe 
ontstaat medeafhankelijkheid 
en wat kunt u er tegen doen?
Om 19.30 uur is er koffi e en 
thee en het programma duurt 
van 19.45 tot 21.45 uur. Er 
is parkeergelegenheid bij het 
nabijgelegen winkelcentrum 
Hoornespassage. Het wordt 
op prijs gesteld dat u zich van 
tevoren opgeeft bij De Brug, 
tel. 4033733 of via info@
debrughelpt.nl. 
Nadere info over De Brug 
Midden-Nederland vindt u op 
www.debrughelpt.nl.

Op zondag 25 september 
is er in de Vredeskerk aan 
de Voorstraat in Katwijk 
aan Zee weer een Zingend 
Gelovendienst, aanvang 
18.30 uur. Voorganger in deze 
dienst is Hugo Reitsema. Het 
Bätzorgel wordt bespeeld door 
de vaste organist Rob van 
Efferink. Als pianist zal hij een 
improvisatie verzorgen over 
een zeer bekende melodie uit 
het geestelijk repertoire. 
De gemeente zingt mooie, 
bekende psalmen, gezangen 
en geestelijke liederen, zoals 
’Lichtstad’ e.a. Medewerking 
wordt verleend door de 
Mannenzanggroep Jeruël 
te Rijnsburg. Begeleider is 
Ronald van Delft. De groep 
zingt onder andere ’Zouden 
wij ook eenmaal komen’; 
’Gouden harpen ruisen’; 
’Jezus die mijn ziel bemint’, en 
andere. 
Na afl oop is er koffi e en kan 
er over de dienst worden 
nagesproken. Bovendien wordt 
er een cd-opname gemaakt, 
zodat u die kunt bestellen. 
Opbrengst volledig voor het 
orgelfonds. Neemt u gerust uw 
kennis of buur mee.

Zingend Geloven 
met Jeruël in 
Vredeskerk

Voor de Maranatha 
Bijbelkring start het nieuwe 
seizoen op maandagavond 
26 september. Het thema 
van de studies is: ’Herken 
de profetieën  in onze tijd’.  
Het gaat om profetieën uit 
het Oude en uit het Nieuwe 
Testament. Sommigen ervan 
zijn al vervuld, maar andere 
nog niet. 

Sommige woorden uit de 
Bijbel komen verrassend 
dichtbij als het gaat over 
allerlei elkaar opvolgende 
natuurrampen, of de roep 
om een sterke leider, die alle 
problemen op zal lossen. Lees 
uw Bijbel en vergelijk het 
eens met gebeurtenissen in de 
huidige tijd. Kom gerust langs, 
iedereen is van harte welkom, 
ongeacht kerkelijke gezindte.
Ds. H.G. Koekkoek uit 
Alphen aan den Rijn, zal deze 
avond spreken.

De deuren van De 
Duinroosschool aan de Prs. 
Irenelaan 49 in Katwijk 
gaan open om 19.45 uur en 
de Bijbelstudie begint om 
20.00 uur. De toegang is vrij, 
wel wordt er een collecte 
gehouden ter bestrijding van 
de onkosten.

Nieuw seizoen 
Maranatha 
Bijbelkring
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K&O Katwijk opent haar klas-
sieke seizoen op zaterdag 15 ok-
tober met een duo-recital van vi-
ool en piano. De internationaal 
bekende pianist Paolo Giacomet-
ti treedt op samen met de jonge, 
begaafde violiste Rosanne Phi-
lippens. Op het programma staan 
mooie klassiekers: van Franz 
Schubert: Fantasie in C, D. 934 
en van Ludwig van Beethoven: 
Sonate no. 9 ’Kreutzer’.

Giacometti treedt over de hele we-
reld op als solist en als kamermu-
sicus. Hij heeft vele prijzen gewon-
nen op nationale en internationale 
concoursen. Hij trad op onder lei-
ding van vooraanstaande dirigen-
ten als Frans Br?ggen en Jaap van 
Zweden. Als kamermusicus werkte 
hij samen met coryfeeën als Pieter 
Wispelwey, Janine Jansen en Emmy 
Verhey. Zijn indrukwekkende dis-
cografi e is toegejuicht door de in-
ternationale pers. 

Rosanne Philippens geldt als een 
van de grootste viooltalenten van 
Nederland. In 2009 haalde ze als 
leerlinge van Vera Beths aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag haar diploma met een tien 
met onderscheidingen. Zij kreeg de 
Debman-prijs voor het beste viool-
examen Ook volgde zij lessen bij 
Anner Bijlsma en Herman Kreb-
bers. Zij won prijzen op het Prin-
ses Christina Concours en op het 
Vriendenkrans Concours. 
Philippens won in 2009 het natio-
nale Oskar Back vioolconcours. In 
2010 trad zij op in het Concertge-
bouw in Amsterdam, in De Doelen 
in Rotterdam en in de Hermitage in 
St. Petersburg.

Kaarten voor  dit concert in de 
Soefi tempel, aan de Zuidduinse-
weg 5, op zaterdag 15 oktober kunt 
u direct online bestellen op onze 
website www.kenokatwijk.nl. Ook 
zijn ze verkrijgbaar bij het kantoor 
van K&O Katwijk aan de Sluisweg 
16 te Katwijk tussen 10.00 en 12.00 
uur ’s morgens en bij het VVV-
kantoor aan de Voorstraat. In de 
voorverkoop zijn ze € 13,- en aan 
de zaal € 15,-. Consumptie is in de 
prijs inbegrepen. Aanvang van het 
concert is 20.15 uur. Telefonisch re-
serveren is ook mogelijk onder tel. 
4016400.

Op zaterdag 15 oktober

Concert van viool en
piano in Soefi tempel

Veerkracht en Balans
Een serie van twaalf artikelen met informatie over hoe je 
sterker in het leven kan staan en beter kan omgaan met
tegenslag. Het negende artikel

Door Nicolette van der Zouwe 
(GGD Hollands Midden)

Iedereen piekert wel eens. Over 
je rijexamen, de verkoop van 
je huis of een bezoek aan je 
schoonfamilie. Maar als je vaak 
piekert, kan het een last vor-
men. Gedachten die eindeloos 
ronddraaien en niets oplossen. 
Het kost je alleen maar tijd en 
energie. Je spant onbewust je 
spieren aan en ’s nachts val je 
moeilijker in slaap. Uiteindelijk 
word je hondsmoe. Dan is het 
tijd om de automatische pieker-
piloot uit te schakelen. 

Het boek ’Piekeren’ van Ad 
Kerkhof bestaat uit oefeningen 
die je een maand lang dagelijks 
twee kwartier moet doen. Je 
begint met het turven hoe vaak 
je piekert of hoe vaak je een 
bepaalde piekergedachte hebt. 
Dat kan schrikken zijn als je ziet 
hoeveel uur je piekert op een 
dag. Andere oefeningen leren 
je hoe je een piekergedachte 
kunt stoppen. Bijvoorbeeld 
door hard stop te roepen of je 
voor te stellen dat je de gedach-
te in een doosje doet. Loslaten 
die gedachte en daarvoor in de 
plaats je bewust even ontspan-
nen. 

Er is ook een cursus ’Aan de slag 
met piekeren en angst’. Nel-
leke Panday van GGZ Duin- en 
Bollenstreek heeft jaren erva-
ring met de begeleiding van 

deze cursus. ’Mensen piekeren 
over dingen waar ze angstig 
voor zijn, over dingen waar ze 
tegenop zien. Angstig is zo’n 
groot woord, maar het kan zijn 
dat je piekert als je naar een 
verjaardag gaat, of naar een 
borrel. Ken ik wel mensen, gaat 
het wel goed? Straks vinden ze 
me gek of dom. Piekeraars zijn 
vaak perfectionistisch, zijn so-
ciaal, willen anderen pleasen. 
Het zit bij hen net een tandje te 
hoog’.

In de uitleg van Panday over 
de cursus herken ik veel van 
de oefeningen in het boek van 
Kerkhof. Werken met een zelf-
hulpboek kun je doen wanneer 
het jou uitkomt. Aan de andere 
kant mis je de begeleider die je 
helpt om moeilijke hobbels te 
nemen en de stimulans van een 
groep. ’Na afl oop zeggen er 
heel veel: ik had nooit gedacht 
dat ik het zo kon loslaten’.

Het boek ’Piekeren’. Auteur Ad 
Kerkhof. Uitgeverij Boom, 2007.

De cursus ’Aan de slag met pie-
keren en angst’
GGZ Duin- en Bollenstreek, tel. 
0252-243400 en GGZ Leiden, 
tel. (071-) 8908169 bieden de 
cursus aan. Websites: www.ggz-
duinenbollen.nl (doorklikken 
op cursussen) en www.ggzlei-
den.nl/preventie. De cursus is 
toegankelijk voor alle inwoners 
uit Zuid-Holland Noord.

Piekeren kost onnodig 
tijd en energie

De resultaten van de enquête die 
onder leerlingen Maatschappelijke 
Stage (MaS) werd uitgezet, wor-
den nu geteld. De stageplek die 
als leukste uit de bus komt, krijgt 
de zogenaamde MaS-award. De 
uitreiking is op dinsdagavond 11 
oktober tijdens het VIP-café in Tri-
podia. De genomineerden voor de 
MaS-award staan volgende week in 
de krant.
Ook de rest van het programma 
van het VIP-café is weer de moei-
te waard. Er staan sketches (o.a. 
over vrijwilligerswerk) op het pro-
gramma van toneelgroep SIK. Er is 
een ’mini’ vrijwilligersmarkt.  Ook 
kunt u kennismaken met de digitale 
beursvloer, de ’marktplaats’ voor 
vrijwilligersorganisaties. De groep 
’Lekker Fris’ zorgt voor de muzi-
kale omlijsting van deze avond.
Tijdens de mini vrijwilligersmarkt 
kunnen organisaties laten zien wat 
zij doen en voor welke klussen zij 
nog mensen kunnen gebruiken. 
De Wereldwinkel, verpleeghuis 
Overduin, woonvoorziening De 
Smitshof (Gemivagroep), Inloop-
huis Scarabee, het Rode Kruis en 
de YMCA hebben zich hiervoor al 
aangemeld. 
Wilt u uw organisatie onder de aan-

dacht brengen? Dat kan! Schrijf  
snel in voor deze vrijwilligersmarkt. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Er zijn nog vijf  tafels beschikbaar. 
Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.

De entree is gratis. Wilt u wel 
doorgeven met hoeveel personen u 
komt? De eerste twee kopjes koffi e 
of thee worden u namens het VIP 
aangeboden. Overige drankjes zijn 
voor eigen rekening.
VIP-café, donderdag 11 oktober, 
Tripodia Katwijk, aanvang: 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.15 uur. De 
avond is rond 22.00 uur afgelopen 
en is zowel voor bestuursleden als 
andere vrijwilligers toegankelijk. 
Aanmelden is verplicht en kan bij: 
VIP Katwijk, tel.  4033323 (ma. t/m 
wo.) of info@vipkatwijk.nl. Aan-
melden kan tot zaterdag 1 oktober.
Het VIP-café biedt vrijwilligers de 
mogelijkheid om zich te laten in-
formeren, ervaringen uit te wisse-
len, contacten uit te breiden en te 
ontdekken waar anderen mee bezig 
zijn. Het wordt jaarlijks georgani-
seerd en is een leuke manier om an-
dere vrijwilligers te ontmoeten en 
samen een interessante en gezellige 
avond door te brengen.

Uitreiking in VIP-café

MaS-award voor leukste 
maatschappelijke 
stageplek Katwijk

Honderden zangers en zangeres-
sen in de Hooglandse kerk in 
Leiden. Dat gebeurt vaker, maar 
dit keer hebben alle zangers één 
ding gemeen. Zij repeteren elke 
week onder de bezielende leiding 
van dirigent Jan Verhoef. Hij is 
dit jaar precies 25 jaar dirigent 
en viert dit met ´zijn´ vijf koren, 
waaronder het Rijnstreekkoor en 
Familiekoor Ichthus, beiden uit 
Katwijk. Op vrijdag 7 oktober 
wordt ter gelegenheid van ´Jan 
verhoef 25 jaar dirigent´ een ju-
bileumconcert gehouden in de 
Hooglandse Kerk in Leiden.

Jan Verhoef (1963, Veenendaal) 
was al vroeg geïnteresseerd in mu-
ziek. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij 
orgellessen van  onder meer Arnold 
Kuik op het orgel van de Oude 
Kerk in Veenendaal. Na een studie 
koordirectie in Arnhem volgde Ver-
hoef een studie een de Schumann 
Academie in Amsterdam. Deze 
werd in 2003 afgerond. Tijdens zijn 
studie was Verhoef al dirigent van 
verschillende koren. Op dit mo-
ment zijn dat de vijf  koren in Kat-
wijk, Venhuizen (Driebankoor), 
Mijdrecht-Wilnis (Immanuël en 
het Zeister Mannenkoor. Elk koor 

Vrijdag 7 oktober Hooglandse Kerk Leiden

Jubileumconcert Jan Verhoef 
met vijf koren

Jan Verhoef.
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met een eigen klank,  maar tijdens 
tijdens het concert worden zowel de 
gemengde koren als mannenkoren 
samengevoegd tot twee grote koren.

Voor het jubileumconcert in Lei-
den is een afwisselend programma 
samengesteld. Zo zingen de beide 
gemengde koren (Rijnstreek- en 
Driebankoor) geestelijke, licht klas-
sieke en musicalmuziek. Het Icht-
hus familiekoor, een klein koor met 
een geheel eigen klank, zingt behal-

ve klassiek ook modern oratorium. 
De beide mannenkoren verrassen 
met Engelstalige en Russische mu-
ziek. Vanzelfsprekend zingen alle 
koren ook gezamenlijk en zal de 
koorzang worden afgewisseld met 
een sopraansolo en een instrumen-
taal intermezzo. Jan Verhoef no-
digt voor zijn concerten steeds de 
beste musici uit.
De begeleiding van de koren bestaat 
uit de strijkers van L´ Orchestra 
Particolare, Martin Zonneberg  
(orgel), André van Vliet (vleugel), 
Peter Bontje (synthesizer), Mar-
jolein de Wit (fl uit), Elsemarieke 
den Hartogh (fl uit), Jolanda den 
Houter (hobo), Arjan & Edith Post 
(trompet) en Mark Wester (slag-
werk). Sopraan soliste is Marjo van 
Someren. 

De toegang van dit bijzondere con-
cert bedraagt in de voorverkoop € 
15,00. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij alle koorleden, maar ook bij het 
VVV in Katwijk. Het is ook mo-
gelijk via email te bestellen: jubile-
umjanverhoef@hotmail.com . Ook 
is er verkoop van kaarten voor-
afgaand aan het concert in de hal 
van de Hooglandse kerk. De kerk is 
vanaf 19.15 uur geopend. 
Meer informatie: www.cj-producti-
ons.nl

Overspel. Fatale relaties. Versla-
vende relaties. Naar aanleiding 
van het verschijnen van zijn 
nieuwste boek ’De macht van een 
maîtresse: hoe passie en politiek 
de laatste prins fataal werden’ 
geeft psycholoog en auteur René 
Diekstra een interessante lezing. 

Op 12 oktober in Bibliotheek Katwijk

Lezing door René Diekstra

René Diekstra.  
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Op woensdag 12 oktober om 20.00 
uur in de Hoofdbibliotheek Kat-
wijk zal Diekstra het hebben over 
de psychologie van de maîtresse, 
over de psychologie van prinsen en 
prinsessen en over de oplossing van 
een raadsel dat bijna twee eeuwen 
de gemoederen heeft beziggehou-
den.

Het boek van René Diekstra, ’De 
macht van een maîtresse’, dat deze 
avond centraal staat vertelt hoe 
passie en politiek de laatste prins 
van Condé, Louis Henri Joseph, 
hertog van Bourbon, fataal werden. 
Op 27 augustus 1830 werd hij dood 
in zijn slaapkamer aangetroffen, 
opgehangen  aan de spanjolet van 
een raam. Zijn maîtresse, de baro-
nes van Feuchéres, werd verdachte 
in de zaak en was twee jaar lang 
het middelpunt van strafrechtelijk 
onderzoek en civiele processen. 

Zij werd echter nooit veroordeeld. 
Toch is ze als ’femme criminelle’ de 
geschiedenis ingegaan.

’De macht van een maîtresse’ is 
een opzienbarend boek dat - met 
levendige beschrijvingen, verfi jnde 
psychologische beschouwingen, 
sappige verhalen over Diekstra’s 
onderzoeksperikelen, schilderach-
tige reis- en verblijfsimpressies en 
stimulerende gesprekken met een 
mysterieuze deskundige -  het mid-
den houdt tussen een historische 
documentaire en een onderzoeks-
verslag en leest als een roman. 
Diekstra is daarin zeer aanwezig 
met zijn gevoelens en bespiegelin-
gen. 

Voor geïnteresseerden in geschiede-
nis, liefhebbers van psychologisch 
inzicht en belangstellenden voor 
een goed en interessant verhaal is 
deze avond een buitenkansje. In 
de pauze is er boekverkoop door 
Boekhandel Van den Berg en zal 
René Diekstra signeren. Toegangs-
kaarten zijn te koop via www.bi-
bliotheekkatwijk.nl. Ga naar Ac-
tueel, vervolgens naar Activiteiten. 
Kies de activiteit van uw keuze, 
betaal met iDEAL en print uw 
toegangskaart(en). Ook in alle ves-
tigingen van Bibliotheek Katwijk 
zijn kaarten te koop. De prijs voor 
een toegangskaart is: € 4,- voor 
leden Bibliotheek Katwijk en € 5,- 
voor niet-leden.

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 



K 6  •  DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
bij de cursus Spaans I die op 
donderdag 6 oktober bij K&O 
bij voldoende deelnemers van 
start gaat.
Deze cursus is bedoeld om u 
vertrouwd te maken met de 
Spaanse taal. De taalmethode 
Caminos laat de student vanuit 
zijn eigen achtergrond en 
motivatie leren. Stap voor stap 
leert u de taal gebruiken in 
dagelijkse situaties. Luisteren en 
spreken staan bij deze methode 
op de voorgrond, maar de 
grammatica, lezen en schrijven 
krijgen ook de noodzakelijke 
aandacht.
Kosten: € 120,-- voor 24 lessen, 
donderdag 6 oktober om 19.30-
20.45 uur 
Voor inlichtingen kan men 
bellen naar K&O Katwijk tel: 
071-40 16 400 (  10.00-12.00 
uur.)
of de website bezoeken: www.
kenokatwijk.nl. Inschrijven via 
de website is ook mogelijk.

Bij K&O Katwijk 
Nog enkele 
plaatsen vrij
bij cursus Spaans I

De Uit-De-Kunst-Bus van 
K&O Katwijk gaat 
woensdag 21 december naar 
de Notenkraker in Den 
Haag en donderdag 2 
februari naar een nieuwe 
show van Karin Bloemen in 
de Stadsschouwburg  
Haarlem.

Karin Bloemen is terug in het 
Theater, samen met haar band, 
haar achtergrond koortje en 
haar dansers in een wervelende 
en vooral ook grote show. Een 
show die dan ook alleen in de 
grootste theaters van Nederland 
te beleven is. 
In Absobloodylutely 
Bloemiliciously Fanf*ckintastic  
haalt Bloemen alles uit de kast 
om haar publiek de dagelijkse 
crisisbeslommeringen even 
te doen vergeten, tenslotte 
werden ook de grootste 
Hollywoodproducties in de 
zware jaren ’30 gemaakt, en aan 
haar troostende boezem te laten 
uithuilen.
Kosten voor deze 
balletuitvoering zijn €  48 p.p. 
(inclusief  bus).

De Notenkraker
Op woensdag 21 december 
gaat de Uit-De-Kunst-Bus 
van K&O Katwijk naar een 
ballet uitvoering van  De 
Notenkraker, een ballet uit 
1892 op muziek van Tjaikovski, 
van het Sint-Petersburg Ballet 
in Het Lucent Danstheater te 
Den Haag.
De oorspronkelijke 
choreografi e, gebaseerd op een 
sprookje van de Duitse schrijver 
E.T.A. Hofmann, was van 
Marius Pepita  en Lev Ivanov.
Tsjaikovski schreef voor de 
Notenkraker de ongeëvenaarde 
muziek, Ivanov voegde virtuoze 
danspartijen, emotie en muziek 
samen tot een meeslepend 
romantisch ballet.
Het verhaal speelt zich af op 
kerstavond. Clara krijgt als 
kerstcadeau een notenkraker, 
die haar peetvader, de 
poppenmaker Drosselmeyer 
voor haar heeft gemaakt. In 
haar droom verandert  de 
notenkraker in een knappe 
prins die haar meeneemt op 
een fascinerende reis door de 
sprookjeswereld met sneeuw 
en snoepgoed, waar een 
muizengevecht  plaatsvindt, 
maar ook prachtige dansen.
Kosten voor deze ballet 
uitvoering zijn €  58 p.p. 
(inclusief  bus).

Wilt u mee schrijf  dan snel in. 
Er is altijd veel belangstelling 
voor de busreizen van K&O. 
Kantoor geopend van maandag 
t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. 
071 4016400, website: www.
kenokatwijk.nl

Met Uit-De-Kunst-
Bus naar
Karin Bloemen en 
Notenkraker

Chr. Muziekvereniging Uitspan-
ning na Inspanning (UNI) kreeg 
enige tijd geleden een mooie gift 
van € 1500 van het Coöperatie-
fonds Rabobank Katwijk. UNI had 
een verzoek ingediend voor nieuwe 
sousafoons voor de straatoptre-

dens. UNI is uiteraard erg blij met 
deze bijdrage, die ervoor gezorgd 
heeft dat er een tweetal sousafoons 
aangeschaft konden worden. 
De twee muzikanten namen de 
nieuwe sousafoons trots in ont-
vangst.

Nieuwe sousafoons UNI
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Televisieprogramma ’Melange 
Locale’ is vanaf maandag 26 sep-
tember weer te zien op de lokale 
zender RTV Katwijk. Na de zo-
merstop is dit programma weer 
maandelijks te zien. Toch heeft 
men de afgelopen weken niet stil 
gezeten, want het decor is in een 
nieuw jasje gestoken en ziet er 
fris en strak uit.

De eerste uitzending heeft een Kat-
wijks tintje. Een afvaardiging van 
de Katwijkse klederdrachtgroep 
komt langs en showt kledij uit vroe-
ger jaren. Ook de presentatoren 
Dick Oudwater en Carolien van 
Egmond steken zich voor één keer  
in klederdracht.
De Rijnsburgse Elly de Leeuw ver-
telt over het boek dat zij schreef  
over 4 generaties Meerburg. De fa-
milie was 150 jaar eigenaar van een 
toonaangevende rederij.
Voormalig huisarts Hans Schonen-
berg is eveneens gast en vertelt wat 
nu precies ’de Kattekse ziekte’ is, 
wat de verschijnselen zijn en of er 
ook daadwerkelijk iets aan te doen 
is.
Je zult er maar last van hebben; in 
of rond je huis: ratten! Met name 
Katwijk aan Zee heeft te maken 
met een rattenoverlast. Twee bewo-
ners van de Schelpendam vertellen 
over dit probleem dat al enkele ja-
ren aan de gang is. Klaas Jan van 

der Bent heeft namens  de Chris-
ten Unie vragen gesteld aan de ge-
meente. Het is namelijk niet altijd 
duidelijk waar nu de scheidslijn ligt 
tussen de verantwoordelijkheid van 
de melder van de overlast en de ge-
meente. Dit kan tot veel onbegrip 
leiden bij mensen die deze overlast 
ervaren. 
Natuurlijk ontbreekt kok Pieter 
van Klaveren niet en hij bereidt 
weer een heerlijke maaltijd.

Ook dit seizoen maken de kijkers 
weer kans op mooie prijzen en wie 
het goede antwoord weet op de fo-
tovraag maakt deze keer kans op 1 
minuut gratis winkelen. In de eer-
ste uitzending reikt Melange Lo-
cale weer een boeket bloemen uit 
en heeft u nu iemand in uw familie-
vrienden of kennissen kring die u 
eens wilt verrassen met een boeket 
bloemen of een heerlijke taart laat 
het de redactie van Melange Locale 
dan weten!
Tot slot van deze eerste uitzending 
zingt Daniëlle Schaap het lied ’Kat-
wijk aan zee’.
Reactie’s  of tips:  Melange Locale, 
postbus 300,  2220 AH in Katwijk 
of mail naar: melangelocale@rtv-
katwijk.nl
Melange Locale is te zien bij RTV 
Katwijk vanaf  maandag 26 sep-
tember  t/m zaterdag  1 oktober 
om 10.00 uur en 16.00 uur op RTV 
Katwijk.

Bij RTV Katwijk vanaf 26 september

Nieuw seizoen ’Melange 
Locale’

Carolien van Egmond en Dick Oudwater, de presentatoren van Melange 
Locale.
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Boetzolderpop, traditiegetrouw 
in de laatste week van het jaar, 
wordt dit jaar van grotere om-
vang. Het festival, dat in het te-
ken staat van de visserij, krijgt 
een nog maritiemer karakter 
door een kindermiddag, waarbij 
twee vooraanstaande Katwijkse 
visverwerkingsbedrijven een rol 
zullen spelen.

Het evenement wordt dit jaar ge-
houden in sporthal Cleijn Duin. 
Een locatie die groot genoeg is voor 
iedereen die wil komen.

Visserijzaalvoetbal
In de week staat het thema ’visserij’ 
centraal. Frissen ziet de week dan 
ook een beetje als de wintereditie 
van de Visserijdagen. Allereerst is 
er het Visserijzaalvoetbaltoernooi, 
het evenement waar men van ouds-
her warm voor loopt en waarvoor 
zich altijd veel teams aanmelden. 
Woensdag 28 december is dat voet-
balspektakel, waarbij de ruwe zee-
bonken op de proef worden gesteld.

De kindermiddag op vrijdag 30 de-
cember is bedoeld om kinderen op 
een vermakelijke manier vertrouwd 
te maken met het eten van vis. In 
samenwerking met Ouwehand Vis-
verwerking en Parlevliet & van der 
Plas Haringhandel worden er veel 
leuke activiteiten opzet en diverse 
vishapjes gepresenteerd. De Kids 

Hits Show zorgt die middag voor 
een volledig programma. 
De deuren zijn open van 14.00-
17.00 uur; entree is € 5,-. Ouders 
en begeleiders hebben gratis toe-
gang. Dus hou deze datum vrij in 
de kerstvakantie.

Cultuur en historie
Het is van groot belang dat visse-
rijevenementen blijven bestaan bin-
nen Katwijk, vindt Frissen. ’De vis-
serij zal namelijk altijd onderdeel 
uit blijven maken van de Katwijkse 
cultuur. Wij zijn daarom ook blij 
te zien dat de Visserijdagen weer 
in het leven geroepen zijn. Dit jaar 
helaas nog overgeslagen, maar vol-
gend jaar zijn een week lang in het 
dorp diverse visserijactiviteiten te 
zien’.

Boetzolderpop wordt door Frissen 
dan ook gezien als een verlengstuk 
van die activiteiten, als de wintere-
ditie. Zo zal dit jaar Henk van der 
Plas zijn medewerking verlenen 
aan Boetzolderpop. Van der Plas 
is geen onbekende in de visserijsec-
tor. De oud-visser die al enige tijd 
met pensioen is, vult zijn tijd met 
het maken van schaalmodelbo-
ten uit de visserijtijd van het Prins 
Hendrikkanaal. De oud-visser kan 
daar enthousiast over vertellen. 
Achter elke boot op zijn boeken-
plank schuilt een verhaal. Henk 
bouwt ook de oude motoren na, 
die terug te vinden waren in diverse 

loggers die op zijn boekenplank 
prijken. 
Oud-schipper Koos van Rijn doet 
ook mee aan het eindejaarsevene-
ment. Van Rijn is heeft veel aanzien 
binnen de visserij. Zowel in de oude 
tijd als hedendaagse visserij heeft 
Koos zijn sporen nagelaten. De or-
ganisatie is dan ook blij dat beiden 
zich op deze visserijdag beschik-
baar stellen voor een ’praatje vis-
serij’. Jong en oud krijgt daardoor 
de gelegenheid om bij de speciale 
stand een bezoekje te brengen. Di-
verse boten uit het verleden, maar 
ook de moderne trawlers zijn daar 
te bezichtigen. Rederij Parlevliet 
& van der Plas heeft toegezegd de 
grootste en modernste vriestrawler 
op schaal naar Cleijn Duin te zul-
len halen. 

Kaartverkoop
Op de website www.boetzolderpop.
nl kunnen nu al kaarten worden 
besteld. Tevens is er op de site een 
prijsvraag te vinden waarbij u kaar-
ten of een vispakket  kunt winnen. 
De organisatie van Boetzolderpop 
is nog op zoek naar leuke foto’s 
met een maritiem tintje. Heeft u 
een leuke foto van uzelf, met vrien-
den, kennissen, collega’s of fami-
lie, stuur die dan op naar info@
boetzolderpop.nl. Onder de leukste 
inzendingen worden gratis kaartjes 
verloot. De winnende foto’s worden 
op vrijdag 30 december getoond op 
een groot scherm naast het podium.

Historie en entertainment en 
show op Boetzolderpop

Organisator Ton Frissen in gesprek met Henk van der Plas en oud-schipper Koos van Rijn (rechts).
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RTV’s ’Voetsporen
in het zand’ met 
Chris Onderstal
U kunt zondag in het 
radioprogramma ’Voetsporen 
in het zand’ luisteren naar het 
indrukwekkende verhaal van 
Chris Onderstal. Zij is deze 
middag te gast en werkzaam 
in Malawi, één van de armste 
landen van Afrika. 

Vaste items in het programma 
zijn verder, een gedicht, een 
overdenking en een activiteiten 
agenda. De onderdelen worden 
afgewisseld door onder andere 
opwekkingsliederen en ’praise 
en worshipmuziek’.
Voetsporen in het Zand wordt 
wekelijks op zondagmiddag 
van 15.00 tot 16.00 uur 
uitgezonden op  RTV Katwijk.

Het centrum van Katwijk aan 
Zee staat op zaterdag 24 septem-
ber bol van de mars- en showmu-
ziek als de Junioren en de Mar-
chingband van DVS een 
openluchtconcert geven in de 
Princestraat (hoek Andreas-
plein). De korpsen brengen een 
veelzijdig en gevarieerd program-
ma, onderbroken door een Rad 
van Avontuur. Het optreden be-
gint om 13.30 uur.

’Hopelijk houdt het weer komend 
weekend eens maat’, zegt secretaris 
Arjen Ouwehand van DVS. ’Het 
weer is de laatste tijd ook een spel-
breker geweest voor de optredens 
en activiteiten van de vereniging. 
Zo ging het concert met Jubilate op 
de Toeristenmarkt niet door, moest 
het openluchtconcert in Katwijk 
aan den Rijn naar binnen wor-
den verplaatst en werden dezelfde 
week de promotieactiviteiten en de 

ledenwerfactie tijdens de braderie 
afgebroken vanwege regenval. De 
Marchingband keerde zelfs vorige 
week onverrichter zake terug uit 
Woerden. Door het noodweer werd 
de taptoe daar voortijdig beëindigd. 
Als de weer het toelaat zullen wij 
komende zaterdag het centrum vul-
len met vrolijke klanken. DVS hecht 
er grote waarde aan iets terug te 
doen voor de Katwijkse bevolking, 
die ons steunt door dik en dun.’
 

Promotiestand
DVS zal tijdens het optreden aan-
wezig zijn met een promotiestand. 
De verkoop van promotieartikelen 
en de fi nanciële steun van dona-
teurs en sponsoren zijn een belang-
rijke bron van inkomsten voor de 
vereniging. Kom daarom langs bij 
de promotiestand en schaf u een 
CD, DVD of andere gadget aan of 
meld u aan als donateur of spon-
sor. De CD 50 jaar DVS is deze dag 

tegen een door de koper te bepalen 
prijs te koop. 

Onder de leus ’Weet jij van toeter 
nog blazen’ werft DVS leden voor 
de binnenkort te starten opleidin-
gen SuperKids en MusicKids. De 
vereniging streeft ernaar elk kind 
de mogelijkheid te bieden om lid 
te worden. De contributies worden 
daarom zo laag mogelijk gehouden 
en DVS geeft de instrumenten en 
uniformen in bruikleen. Omdat het 
altijd afwachten is of kinderen een 
nieuw gekozen hobby leuk vinden, 
biedt DVS alle nieuwe SuperKids 
en MusicKids een introductiecur-
sus aan zonder verplichtingen. Dit 
maakt het lid worden van DVS de 
moeite waard om te proberen, want 
muziek maken is leuk. Lid worden 
kan vanaf 6 jaar. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de promotiestand of een 
e-mail sturen naar info@DVSkat-
wijk.nl

In centrum Katwijk zee

Openluchtconcert DVS
Junioren en Marchingband

Ze maken online vrienden en le-
ren spelenderwijs Engels. Maar 
ze spelen ook langer door dan ze 
van plan waren of reageren geïr-
riteerd of niet als je ze aan-
spreekt. Gamen brengt jongeren 
veel goeds, maar kan ook tot pro-
blemen leiden. Hoe kun je als ou-
der je gamende kind opvoeden en 
begeleiden?

Deze vraag staat centraal op de in-
formatieve avond die op woensdag 
28 september georganiseerd wordt 
in de Hoofdbibliotheek Katwijk 
aan de Schelpendam. Onder de titel 
’Gamen: verslavend of de ultieme 
vrijetijdsbesteding?’ adviseren ver-
slavingsdeskundige Herm Kisjes 
en onderwijs/ict-deskundige Erno 
Mijland ouders om hun gamende 
kind met open vizier tegemoet te 
treden en in dialoog te blijven over 
het gamegedrag en alles wat ermee 
samenhangt. Het is daarbij belang-
rijk om een realistisch en genuan-
ceerd beeld van de mogelijkheden 
en risico’s van games te hebben, 
kennis ook over wat jongeren aan-
spreekt in games en hoe de wereld 
van het gamen in elkaar zit.

Kisjes en Mijland schreven het 
boek ’It’s all in the games. Gamen 
is geweldig / Gamen geeft proble-
men’. Op deze avond in de biblio-
theek presenteren zij de opbrengst 
van hun onderzoek dat bestond uit 
gesprekken met en enquêtes onder 
deskundigen (van opvoedkundigen 
tot experts uit de gamewereld) en 
met ervaringsdeskundigen: ouders 
en gamers.

Onderwerpen die aan bod komen 
tijdens hun luchtige, interactieve 
presentatie zijn onder andere:
- Hoe kan ik tijdig signaleren dat 

mijn kind problemen ontwikkelt 
met gamen?

- Hoe ga ik het gesprek aan met 
mijn gamende kind?

- Wat is gameverslaving?
- Welke regels voor het gamen kan 

ik hanteren en hoe handhaaf ik 
die?

Ook worden er beelden uit video-
games getoond, informatie en ad-
viezen gegeven en is er volop ruimte 
voor het stellen van vragen. In de 
pauze is er gelegenheid om, onder 
begeleiding, te gamen met de Ga-
mecase van de bibliotheek. Hierna 
is het tijd voor discussie waarbij 
het uiteindelijk de bedoeling is dat 
ouders meer begrip krijgen voor 
de belangstelling van hun kinderen 
voor het gamen en jongeren gaan 
inzien dat ouders zorgen kunnen 
hebbe over de impact van games.
Meer informatie over het werk van 
Mijland en Kisjes is te vinden op 
www.betergamen.nl.
Belangstellenden voor deze avond 
kunnen kaarten kopen via www.
bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar 
Actueel, vervolgens naar Activi-
teiten. Kies de activiteit van uw 
keuze, betaal met iDEAL en print 
uw toegangskaart (en). Ook in alle 
vestigingen van Bibliotheek Kat-
wijk zijn kaarten te koop: € 5,- voor 
leden Bibliotheek Katwijk en € 6,- 
voor niet-leden.
Graag tot ziens bij deze informa-
tieve avond over een actueel onder-
werp.

Informatieve avond in bibliotheek

Gamen: verslavend of 
ultieme vrijetijdsbesteding?

Herm Kisjes en Erno Mijland.
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Toneelvereniging Mimiek’s The-
ater begint haar nieuwe theater-
seizoen met een voorstelling van 
de Jeugdgroep. ’De harige vrou-
wen van Daelderdeugd’ is een ko-
medie geheel in Westernstijl. 
Mirjam Ouwehand, sinds jaren 
regisseur van de groep, is ook 
deze keer weer verantwoordelijk 
voor het script. 

Al maandenlang repeteren de 
jeugdspelers op zaterdagmiddag 
in het Mini-Theater aan de Ouwe-
handstraat 9a. Niet alleen de tekst 
moet geleerd, ook helpen ze actief  
mee met de kostuums en het décor. 
Zoals bij alle verenigingen wordt 
ook bij de toneelvereniging alles 
draaiende gehouden door vrijwilli-
gers. Tijdens de voorstellingen zijn 
de spelers, begeleiders en technici 
druk bezig op en achter het toneel 
terwijl andere vrijwilligers van de 
club de kassa en de bar in de foyer 
van het Mini-Theater bemannen. 

Mini-Theater ’de Zolder’ is met 
een capaciteit van 42 man publiek 
overigens het kleinste toneelthea-
ter van Nederland. Maar ook een 
mini-theater vraagt maximale aan-
dacht. Gelukkig kan de vereniging 
rekenen op een grote groep spelen-
de leden, verdeeld over jeugd-, jon-
geren- en volwassengroepen, waar-

van een vaste kern zich ook inzet 
voor hand- en spandiensten.  Uit-
eindelijk allemaal voor hetzelfde 
doel; mooie theaterproducties voor 
het publiek. Het eerste resultaat is 
de komende weekeinden te zien.

Daelderdeugd is een vervallen 
stadje in het Wilde Westen, waar 
enkel nog een paranoia sheriff  en 
een fulltime dronken burgemeester 
wonen.

Al hun bezittingen, hun goud, hun 
vee, zijn gestolen door de gevrees-
de broeders Zwartzicht, die even 
verderop met hun moeder in een 
rotsspleet wonen. Maar dan arrive-
ren er nieuwe inwoners in Daelder-
deugd; een juwelier en zijn vrouw, 
op zoek naar rust en privacy. Ook 
ontmoeten we een premiejager, een 
heel lelijke mevrouw, de gevreesde 
moordenaar Ruige Huig en natuur-
lijk de harige vrouwen van Daelder-
deugd...

’De harige vrouwen van Daelder-
deugd’ wordt gespeeld op 24 en 30 
september en 1 oktober gespeeld 
in Mini-Theater ’de Zolder’, Weth. 
Ouwehandstraat 9a in Katwijk. 
Kaarten kosten € 8,50 en kunnen 
in de voorverkoop gereserveerd 
worden via de reserveringslijn 071 
4035192 of via reserveren@mi-
miekstheater.nl

Mimiek’s Theater opent 
seizoen met voorstelling 
door jeugdgroep
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Steunpunt Medelanders 
ondersteunt anderstaligen in 
Katwijk, Rijnburg en 
Valkenburg met het leren van 
de Nederlandse taal. 

Dit doen we op verschillende ma-
nieren: lessen geven voor groepen, 
maar ook door het bieden van 
individuele begeleiding. Een taal-
mentor werkt individueel met een  
taalcliënt. Met de cliënt oefent de 
taalmentor één keer per week onge-
veer twee uur lang.

Het gaat hierbij in eerste instantie 
om praten, niet om Nederlandse 
les geven. De cliënten spreken 
al een beetje of redelijk goed 
Nederlands. Je oefent de taal 
en intussen leer je de cliënt ook 
andere dingen, bijvoorbeeld hoe 
de bibliotheek werkt door een 
keer samen daar langs te gaan of 
je brengt samen een bezoek aan 
het museum in Katwijk en leert 
de cliënt iets over Katwijk of de 
visserij.
Op dit moment zijn we op 
zoek naar enkele vrouwelijke 
taalmentoren. 
Heeft u belangstelling in 
vrijwilligerswerk bij Steunpunt 
Medelanders, bel dan met 
Zsuzsa Ungvári op tel. 4033545 
of mail naar zungvari@
steunpuntmedelanders.nl  voor 
meer informatie of een afspraak.

Taalmentoren
Medelanders



Kinder- en Jeugdtherapie
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Het bekende restaurant Britten-
burg aan de Boulevard is voor de 
culinaire consument maar enkele 
weken gesloten geweest. Meer 
tijd had de nieuwe eigenaar Jan 
Schipper niet nodig om van het 
bij de visliefhebbers gewaardeer-
de en hoog aangeschreven restau-
rant in een nieuw en eigentijds 
Grand Café Restaurant om te to-
veren. Sinds afgelopen dinsdag 
staat de deur weer wagenwijd 
open. ’Voor iedereen, voor zowel 
de vis- als vleesliefhebber’.

Door Piet van Kampen

Schipper, eigenaar van de naast-
gelegen restaurants Sunset BlvD 
en Friends, en de strandpaviljoens 
Het Zeepaviljoen en SunSet Beach, 
gaat met zijn zojuist verworven 
nieuwe horeca-aanwinst een nieu-
we koers varen. Zonder daarbij het 
goede van de Brittenburg vaarwel 
te zeggen. Bevestigt ook zijn rech-
terhand chef-kok Chris Oliemans: 
’Op de kaart zullen voor de gasten 
herkenbare en kwalitatief  hoog-
staande gerechten op de menu-
kaart blijven prijken’. Hij draagt 
met sous-chef  Maart Ketting en 
de keukenbrigade de zorg voor 
blijvende topgerechten. Britten-
burg wordt immers geassocieerd 
met perfectie. Jan Schipper heeft 
dat samen met echtgenote Cocky, 
zoon Dirk en alle andere mede-
werkers in de nieuwe uitdaging ge-
stalte willen geven. Ook de andere 
kinderen hebben het horecabloed 
in de genen en zullen hun steentje 
bij gaan dragen om van Britten-
burg een ’horecavesting’  voor de 
toekomst te bouwen.

Grand Café Restaurant
De nieuwe eigenaar heeft bewust 
voor een nieuw concept gekozen. 
Grand Café Restaurant is de vlag 
die de lading zal dekken, waarmee 
het vernieuwde horecaschip koers 
heeft gekozen. ’Wij openen met de 
van binnen geheel vernieuwde en 

Karakteristieke gerechten blijven behouden

Nieuw Brittenburg klaar voor grand publiek

Jan en Cocky Schipper met zoon Dirk (voorgrond) en chef-kok Chris Oliemans (rechts).
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Het is even zoeken vanuit de ver-
trouwde omgeving van de Val-
kenburgse Hoofdstraat, waar het 
installatiebedrijf van Cas de 
Vries sinds het midden van de ja-
ren zeventig was gevestigd. De 
onderneming is begin van dit jaar 
verhuisd naar de Scheysloot 52 
op bedrijventerrein Klei-Oost, op 
de grens Rijnsburg en Noord-
wijk.

Door Aty de Vries

Daar neemt medewerker Jaap 
Hoek na een 35-jarig dienstver-
band afscheid om te gaan genieten 
van welverdiend pensioen.’Dat mag 
ook wel, want in december word ik 
68 jaar en dan is het tijd voor iets 
anders’, vertelt de Katwijker in de 
nieuwe kantine.

Als hoofd van de technische dienst 
staat hij zijn mannetje en heeft ge-
durende die jaren veel ontwikke-
lingen op het gebied van centrale 
verwarming in bedrijven en de wo-
ningbouw meegemaakt. ’Met de 
huisverwarmingen zijn we een poos 
geleden al gestopt, maar vooral de 
omschakeling van olie naar gas in 
de tuinbouw, zo’n 20 jaar geleden, 
bracht veel werk met zich mee.’
’Wat dat betreft zijn we altijd heel 
innovatief  bezig geweest’, vertelt 
Hoek niet zonder trots. Bij de in-
gang van het bedrijf  staan dan ook 
drie grote panelen waarop de werk-
zaamheden zichtbaar zijn gemaakt: 
het installeren van complete ketel-
huizen of onderdelen daarvan voor 

de opwekking van stoom voor het 
productieproces van industrie, uti-
liteit, wasserijen en ziekenhuizen. 
’De bouw van apparaten hiervoor 
gebeurt in eigen huis’, vertelt Hoek 
enthousiast. 

Bij nacht en ontij
Bij de Katwijker lag zijn hart bij 
de service en onderhoudsafdeling. 
Voor hem was het een uitdaging om 
binnen een uur, bij nacht en ontij, 
aanwezig te zijn bij een storing in 
een fabriek of bedrijf. ’De produc-
tie ligt stil en dat kost geld. Ik kwam 
dan binnen en zei tegen de persoon 
in kwestie, die meestal in paniek 
was, Zet jij ondertussen maar een 
bakkie koffi e. Soms was de klus al 
geklaard voordat de koffi e klaar 
was’, vertelt Hoek nog nagenie-
tend bij de herinnering hieraan. ’Ik 
kreeg hierdoor groot vertrouwen 
bij de klanten, want zij wisten dat 
ze op me konden rekenen.’

Installaties van De Vries tref  je 
in Zweden, België en Frankrijk, 
om maar een paar landen te noe-
men. De techniek gaat voort, ook 
door het gebruik van de compu-
ters. ’Maakte ik vroeger een PLC-
programma van 144 regels, tegen-
woordig is dat de helft en het gaat 
allemaal veel sneller. Er komt een 
nieuwe generatie aan waar niet te-
gen te werken is. Kleine kinderen 
leren al spelenderwijs met de com-
puter omgaan. Wat dat betreft is 
er een tijd van komen en gaan.’ Op 
gelaten toon: ’En die laatste is nu 
aangebroken’.

Hij veert weer op als hij vertelt 
over het nieuwe gebouw en werk-
omgeving. ’Het bedrijf  heeft po-
tentie. Dikwijls zijn grote bedrijven 
te duur en zijn wij in het voordeel 
doordat wij fl exibeler zijn en snel-
ler kunnen inspringen op vraag en 
aanbod’. 

Gemoedelijk
Directeur Henk de Vries, die samen 
met zijn broers Kees en Martin de 
directie voert, komt binnen en zegt 
dat er beneden mensen staan te 
wachten die afscheid van Jaap wil-
len nemen. ’Ach, het gaat hier heel 
gemoedelijk toe, die jongens zie ik 
nog wel een keer’, zegt hij laconiek. 
Een dag in de maand is Jaap als ad-
viseur nog in het bedrijf  te vinden 
om zijn kennis, van onschatbare 
waarde, over te dragen. Zelf  heeft 
hij genoeg hobby’s, zoals het zin-
gen bij Jubilate en solozingen in de 
kerk, tuinieren in zijn volkstuintje 
en zeilen met zijn catamaran. Sa-
men met zijn vrouw Corrie bood-
schappen doen, doet hij liever niet, 
maar hij is niet te beroerd om af te 
wassen en straks de buitenboel te 
verven.

Henk de Vries tijdens de afscheids-
receptie sprak: ’Ik hoop dat Jaap 
samen met Corrie nog vele reizen 
mag maken en dat we hem hier nog 
veel zullen zien, want we zijn hem 
dankbaar voor alles wat hij voor 
ons betekent heeft’. 

Een mooier afscheid kun je je niet 
wensen.

Afscheid Jaap Hoek bij De Vries Installaties

’Er is een tijd van komen en gaan’

Jaap Hoek temidden van de directie Henk, Kees en Martin de Vries.
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eigentijdse Brittenburg de moge-
lijkheid voor iedereen om  mak-
kelijk binnen te stappen. Voor een 
daybreaker, een voortreffelijke zee-
manslunch of gewoon een kleine 
snelle hap tussendoor’, licht Schip-
per de nieuwe mogelijkheden van 
de horecagelegenheid toe. 

Dat wil niet wil zeggen dat de faam 
van de bekende visdiners hiermee 
naar de achtergrond wordt verdron-
gen. ’Wij bieden nu een keuze aan 
een groot publiek om te genieten 
van onze producten met een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding’, 
vult chef-kok Oliemans aan, die op 
termijn met Dirk Schipper het roer 
van Jan zal overnemen. ’Het zijn 
sterke, slimme mannen’, weet Jan. 
Vakbekwaam en leermeester. Dat 
zit dus wel goed. 

De ondernemer, rustig vooruitblik-
kend en vol vertrouwen de toe-
komst tegemoet ziend, gelooft hei-
lig in deze mannen en zijn jonge en 
dynamische team. Het is slechts een 
deel van de van tweehonderd me-
dewerkers die bij hem in dienst zijn 
en zijn overige horecagelegenheden 
bemannen.

Eigen identiteit
Zoon Dirk, gastheer in Friends en 
ook regelmatig in Brittenburg aan-
wezig zal zijn, heeft zo zijn eigen 
visie op het drieluik van horecage-
legenheden in het hart van de Bou-
levard. ’Elk restaurant heef zijn ei-
gen identiteit zijn eigen niveau. Dat 
is juist het leuke hiervan’, straalt 
hij enthousiast uit, terwijl hij sa-
men met vader Jan, moeder Cocky 

en collega Chris een goedkeurende 
blik rond werpt in de metamorfose 
die de Brittenburg heeft ondergaan. 

’Cocky heeft als styliste hier een 
groot aandeel in gehad’, prijst Jan 
zijn echtgenote. De gasten die van-
uit de hele regio regelmatig kwa-
men dineren, zullen zich aan het 
nieuwe interieur vergapen. Eigen-
tijds en tegelijkertijd tijdloos zijn 
de grijstinten, op doordachte wijze 
verweven met lichtere tinten, die 
rust uitademen. De rust waarvan 
de gasten kunnen genieten of het 
nu voor een uitgebreid diner is of 
even snel - maar toch in een rust 
uitstralende ambiance - willen ge-
nieten van hetgeen de Brittenburg 
hen heeft te bieden. En die keuze 
is ruim, voor elk wat wils, voor elk 
budget.

Kringloop ’De winkel van Sin-
kel’ houdt vanaf deze week  de 
komende maanden een totale 
leegverkoop. De spullen zullen 
verkocht worden tegen elk aan-
nemelijk bod.
De kringloopwinkel van stich-
ting ’Help ons Helpen’ is ge-
huisvest in de voormalige 
gasfabriek in de van der Veght-
straat in Katwijk.
De openingstijden zijn op: 
dinsdag en donderdagmiddag 
van 13.30-17.00 uur, donder-
dagavond van 19.00-21.00 uur 
en op zaterdagochtend van 
09.30-13.00 uur. 
De opbrengst gaat naar diverse 
goede doelen. Meer info: www.
stichtinghelponshelpen.nl

Uitverkoop 
kringloop Help 
ons Helpen

Inloopavond 
vereniging 
HCHWA-D
HCHWA-D ( Katwijkse 
ziekte)  is een erfelijke  
aandoening die zich kenmerkt 
door hersenbloedingen op 
relatief   jonge leeftijd.
Voor iedereen die zich 
betrokken voelt of 
geïnteresseerd  is, bieden we in 
de Roskam de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. 
U kunt bij ons terecht met 
vragen of gewoon eens uw 
verhaal doen. Wellicht kunnen 
wij u helpen of verwijzen. De 
avond is niet alleen bedoeld 
voor patienten maar juist ook 
voor familileleden  en mensen 
die zich op welke manier 
dan ook betrokken voelen. 
De sfeer is laagdrempelig en 
informeel. Iedereen is welkom.
In de Roskam,Turfmarkt 2, 
Katwijk, op donderdag 22 
september, aanvang 20.00 uur
Nadere informatie: 
www.hchwa-d.nl

Elk kind is het waard om
lekker in zijn vel te zitten
Elk kind gun je om zichzelf te zijn. Helaas gaat dat niet altijd goed. 
Soms krijgen kinderen te maken met omstandigheden, waardoor 
zij niet meer gelukkig door het leven gaan. Als ouder merk je dat 
je kind zich anders gaat gedragen. Het is steeds boos of agressief, 
of het wordt stil en trekt zich steeds meer terug.

Kinder- en Jeugdtherapie kan ervoor zorgen dat een kind zich 
weer goed gaat voelen. Een kindertherapeut gaat uit van de kracht 
van het kind. In de therapie leert het kind om zelf oplossingen te 
vinden hoe het om kan gaan met het probleem. Dit vergroot het 
zelfvertrouwen en geeft een positief zelfbeeld. De kinderthera-
peut begeleidt het kind om een eigen oplossing te vinden. Niet 
het probleem staat centraal, maar het vinden van een oplossing.

Kinder- en Jeugdtherapie kan ingezet worden bij sociaal-emoti-
onele problemen, zoals: faalangst; negatief zelfbeeld en/of wei-
nig zelfvertrouwen; verdriet door ziekte en/of overlijden; omgaan 
met het verdriet van een scheiding; lichamelijke problemen zoals 
hoofdpijn en buikpijn; acceptatie van en leren omgaan met een 
ziekte of stoornis; en sociale onhandigheid.
Een kindertherapeut kan ook ondersteunende begeleiding bie-
den aan kinderen met een gediagnosticeerde stoornis als ADHD 
en ASS.

Hulp van een Kinder- en Jeugdtherapeut kenmerkt zich door laag-
drempeligheid en de praktische aanpak. Wat heeft het kind nodig 
om zich weer goed te voelen, is het uitgangspunt. De begeleiding 
is afgestemd op het kind. Er wordt gespeeld, gepraat, getekend 
en geschilderd. Ook wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, vi-
sualisaties en ontspanningsoefeningen.

Voor Kinder- en Jeugdtherapie is geen verwijzing van de huisarts 
nodig. 
De therapie wordt  door een aantal verzekeringen geheel of ge-
deeltelijk vergoed. 

Kinderpraktijk De Andere Kant
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Lenny Zuijderduijn
Graslelie 38, Katwijk
T. 06-42848600
www.kinderpraktijkdeanderekant.nl

Hoe vaak in de bibliotheek de 
vraag “Weet u nog een mooi 
boek?” wordt gesteld,  is niet 
meer te tellen. Natuurlijk weet 
een bibliotheekmedewerker dan 
door het stellen van vragen er-
achter te komen wat een klant 
graag leest en lukt het vrijwel al-
tijd iemand naar tevredenheid te 
helpen. Voor al die mensen die 
graag lezen maar niet altijd we-
ten wát, wordt er een speciale 
ochtend georganiseerd onder de 
titel ’Boeken proeven’.

Op vrijdagochtend 30 september 
is iedereen van harte uitgenodigd 
in Bibliotheek Katwijk a/d Rijn 
(Fresiastraat 20) voor een gezellige, 
afwisselende en informatieve och-
tend rond boeken. Van 10.00 tot 
12.00 uur zullen drie medewerkers 
van Bibliotheek Katwijk, onder het 
genot van een kopje koffi e met iets 
lekkers, vertellen over de nieuwste 
romans die volgens hen de moeite 
waard zijn gelezen te worden. Aaf-
ke van Duijn, Anneke Parlevliet 
en Evelien Steenbeek delen graag 
hun kennis en ervaring en tonen 

hun eigen lijstje met favoriete titels. 
Ook laten zij diverse genrelijstjes 
zien met onder meer thrillers, fa-
milieromans, historische romans en 
waargebeurde verhalen. Naast tips 
over romans worden de aanwezi-
gen getrakteerd op informatie over 
schrijvers, leuke internet sites over 
boeken, fi lmpjes, aan te bevelen we-
blogs en tijdschriften. Natuurlijk 
zijn de meeste boeken, die langsko-
men in de verschillende praatjes, op 
de displays in de bieb te vinden en 
wordt er deze ochtend ook gewoon 
uitgeleend. 

Ook zin gekregen om in een gezel-
lige sfeer boeken te komen proeven 
in de buurtbieb Katwijk aan den 
Rijn op vrijdagmorgen 30 septem-
ber, dan bent u van harte welkom. 
Belangstellenden kunnen kaarten 
kopen via www.bibliotheekkatwijk.
nl. Ga naar Actueel, vervolgens 
naar Activiteiten. Kies de activiteit 
van uw keuze, betaal met iDEAL 
en print uw toegangskaart(en). 
Ook in alle vestigingen van Biblio-
theek Katwijk zijn kaarten te koop: 
€ 2,50 (inclusief  koffi e met iets lek-
kers).
Graag tot ziens bij deze informa-
tieve en gezellige boekenproeverij.

Afwisselende ochtend vol tips

’Boeken proeven’ 
in bibliotheek

Bij Steunpunt 
Medelanders
Ontmoeting
voor vrouwen 
Steunpunt Medelanders in 
Katwijk vangt vluchtelingen 
op die in deze gemeente 
komen wonen. We helpen 
hen om hun weg te vinden in 
hun nieuwe woonomgeving 
en ook om contacten te 
leggen met mensen uit 
Katwijk. Elkaar leren 
kennen leidt tot wederzijds 
begrip en er ontstaan mooie 
vriendschappen. 

Op maandag 26 september 
organiseert het steunpunt een 
spelmiddag voor vrouwen, 
waarbij ook u van harte 
welkom bent. Die wordt 
gehouden in Huize Callao, 
Callaoweg 1 in Katwijk, en 
begint om 13.45 uur. U kunt 
zo binnen lopen; u hoeft 
zich niet van tevoren aan te 
melden. Onze cliënten en 
vrijwilligers ontmoeten u 
graag. Kom langs.

Bij AWK
Cursus Klein 
Vaarbewijs I
Algemene 
Watersportvereniging Katwijk 
(AWK) wil op dinsdag 11 
oktober, bij voldoende animo, 
starten met de cursus klein 
vaarbewijs I. 
De cursus bestaat uit 8 lessen 
en wordt gehouden in de 
kantine van de Jachthaven 
Katwijk, Haringkade 6 te 
Katwijk.
De lessen beginnen om 19.30 
en eindigen rond 22.15 uur. 
Het cursusgeld bedraagt € 110 
of € 115, afhankelijk van het 
AWK-lidmaatschap.

Meer informatie wordt u 
verstrekt bij aanmelding. U 
kunt zich telefonisch melden 
bij A.van Beelen tel. 071 
4013958 of  06 25345936.

Maarten Slot 
gastspreker bij 
Live!
Maarten Slot is zondag 25 
september gastspreker in 
Christengemeenten Live. Hij 
zal onder andere spreken 
over zijn roeping en wat het 
allemaal met zich meebrengt. 
Maarten en Nelleke Slot en 
hun kinderen David, Anne 
Dagmar, Yoram Joel en 
Rozaline wonen en werken in 
Ogijares, een dorp vlak onder 
Granada in Zuid-Spanje. Zij 
werken samen met een team 
aan het stichten van een kerk 
in Ogijares. In dit dorp van 
ongeveer 16.000 inwoners 
zijn geen andere Protestantse 
of Evangelische gemeentes 
werkzaam. Ze werken hierbij 
samen met een Spaans gezin 
dat veel werk doet met 
gevangenen.
De dienst begint om 10.30 
uur en heeft een lage drempel 
om gewoon naar binnen te 
lopen. U / jij bent van harte 
uitgenodigd om deel te nemen.
Christengemeente Live, 
Baljuwplein 10a ( oude 
postkantoor Katwijk).

Bent u geïnteresseerd geraakt in 
het christelijk geloof en wilt u er 
graag meer van weten? Of zou u 
graag uw geloofskennis weer wat 
op willen frissen? Dan is de cur-
sus ’Op weg met het geloof’ mis-
schien wel iets voor u of jou.

Deze kennismakingscursus over 
het christelijk geloof bestaat uit 6 
gezellige avondbijeenkomsten. Op 
de avonden wordt ingegaan op di-
verse kernpunten van het christe-
lijk geloof. Aan de hand van een 
PowerPoint-presentatie gaan we op 
een ontspannen manier met elkaar 
in gesprek over onder meer de vol-
gende onderwerpen: Bestaat God 
eigenlijk wel? Wie is Hij dan? Heb 
ik Hem nodig? Wat betekenen het 
leven, het sterven en de opstanding 
van Jezus? Wie is de Heilige Geest 
en wat doet Hij? Er is daarbij alle 
ruimte voor alle vragen.

De cursus wordt gehouden op 6 
dinsdagavonden. De geplande da-
tums zijn: 4 oktober, 11 en 25 okto-
ber, 8, 22 en 29 november.

We komen bij elkaar in een zaaltje 
van de Ichthuskerk (Nachtegaal-
laan 7, Katwijk). We beginnen om 
20.00 uur en sluiten de avond om 
ongeveer 22.00 uur af. Inlopen kan 
vanaf 19.30 uur. We beginnen altijd 
met koffi e of thee en wat lekkers. Er 
wordt ook gezorgd voor een hapje 
en een drankje.

De cursus is bedoeld voor iedereen 
van 18 jaar en ouder. Deelname aan 
de cursus is gratis.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: John Zuijder-
duijn
(bel: 071 4074552 of mail: mojo@
casema.nl). Of kom op dinsdag 4 
oktober gerust langs.

Kennismaken met
christelijke geloof

Eindelijk echt  balans                 gevonden         

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Loop binnen voor advies 
en een tas vol tips*

* Vraag naar de voorwaarden.

Goed voorbereid op de 
NVM Open Huizen Dag

� van huizenzoekers
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In het wijkgebouw is op 
zaterdag 29 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur een speelgoed- 
en kinderkledingbeurs. U 
kunt die dag uw tweedehands 
speelgoed, decoraties, baby 
of kinderkleding te koop 
aanbieden. Alle spullen dienen 
wel heel, compleet en schoon 
te zijn.
Wandelwagens, bedjes, boxen 
en dergelijke kunt u niet 
meenemen maar u kunt er 
thuis wel foto´s van maken. 
Er zijn tafeltjes beschikbaar; 
u kunt bij de reservering 
aangeven hoeveel u er wilt 
hebben, maximaal drie per 
persoon. Kosten zijn er niet 
aan verbonden, wel wordt er 
een borg van € 5,- gevraagd, 
die u op 29 oktober weer terug 
krijgt.

Bij de bar in de grote zaal is 
eten en drinken verkrijgbaar, 
op eigen kosten. Deelnemers 
kunnen vanaf 8.30 uur terecht 
om hun spullen op te zetten. 
Informatie en opgeven bij 
Gusta Sneijders, tel.  4026605.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
bij Hoornes-
Rijnsoever

Bingo bij 
Hoornes-
Rijnsoever
Wijkvereniging Hoornes-
Rijnsoever organiseert 
op vrijdag 23 september 
een bingoavond. Er wordt 
gespeeld per boekje. De sfeer 
is ontspannen en gezellig. U 
bent van harte welkom en we 
beginnen om 20.00 uur. 

Kinderbingo
De jeugdgroep organiseert op 
zaterdagmiddag 24 september 
een kinderbingo, bestemd voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Er wordt begonnen om 14.30 
uur. Meedoen met de bingo 
kost € 1,40. Ouders mogen 
eventueel hun kinderen helpen 
bij het bingoën, wanneer zij 
dat willen.
Wijkgebouw, Van 
Houtenstraat 1, Katwijk.

Cursus Klein 
Vaarbewijs I
De Algemene Watersport-
vereniging Katwijk (AWK) 
start op dinsdag 11 oktober, 
bij voldoende animo, met 
de cursus klein vaarbewijs 
I. De cursus bestaat uit acht 
lessen en wordt gehouden in 
de kantine van de Stichting 
Jachthaven Katwijk aan de 
Haringkade 6.
De lessen beginnen om 19.30 
uur en eindigen rond 22.15 
uur. Het cursusgeld bedraagt  
€ 110,- voor leden en € 115,- 
voor niet-leden van de AWK.

Meer informatie wordt 
verstrekt bij aanmelding. U 
kunt zich telefonisch melden 
bij A. van Beelen, tel. 4013958 
of 06-25345936.

Op donderdag 22 september 
is in Het Anker aan de 
Voorstraat in Katwijk om 
20.00 uur de startavond van 
de Jongerenkring. Het 
thema is: ’Omgang met 
God’. 

Wat is omgang met God? En 
hoe gaat dat? Doen we dat al 
door iedere zondag naar de 
kerk te gaan of is ook juist 
stille tijd en de Bijbel lezen van 
belang?
Misschien heb je het vorige 
seizoen wel belijdenis gedaan; 
één van de mooiste momenten 
uit je geloofsleven. Een 
periode van met elkaar bidden, 
lezen, praten en discussiëren. 
Na het belijdenis doen is er 
even een periode van weinig 
kerkelijke activiteiten. Hoe ga 
je dan verder, zonder groep en 
catechisatieavonden?

Maar ook voor degenen die 
al langer geleden belijdenis 
hebben gedaan, is het goed om 
weer even ’opgefrist’ te worden. 
De belijdeniscatechisatie ligt 
ver achter je, je werd opgeslokt 
door studie, werk en je gezin. 
En God zakte terug op je 
prioriteitenlijst. Niet goed 
natuurlijk, maar wel heel 
herkenbaar!

Hier willen we het allemaal over 
hebben op de Jongerenkring. 
De avond start om 20.00 uur in 
het Anker en zal geleid worden 
door ds. Alblas en ds. Borsje. Je 
bent vanaf 19.45 uur welkom, 
zodat we vooraf nog een bakje 
thee of koffi e kunnen drinken. 
Jij komt toch ook.

Startavond 
Jongerenkring
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Agenda ANBO 
Bond voor vijftigplussers. 

Verkoop van belbusboekjes in de 
Zwanenburg elke morgen. Iedere 
dag koffie drinken kosten € 0,75.
Maandag 26 september. Spreekuur, 
van 10.00 tot 11.00 uur. Schilder-
cursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij 
jokeren en klaverjassen, aanvang 
13.30 uur. 
Dinsdag 27 september. Repetitie 
zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 
10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 
uur. Damessoos, aanvang 14.00 
uur. Vrij klaverjassen en jokeren, 
aanvang 13.30 uur. Biljarten, aan-
vang 13.30 uur.
Woensdag 28 september. Biljarten, 
aanvang 14.00 uur, de zaal is om 
13.30 uur open. Kaarten maken, 
aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjas-
sen en jokeren. Onderlinge compe-
titie en vrij biljarten, aanvang 19.30 
uur. 
Donderdag 29 september. Inloop-
spreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. 
Meer bewegen voor ouderen, van 
9.30-10.15 uur. Klaverjas- en joker-
middag, aanvang 14.00 uur. 
Vrijdag 30 september. Bloedprik-
ken, 8.30 uur. Klaverjassen en joke-
ren. Bingomiddag, aanvang 14.00 
uur.
Inlichtingen WMO op de website 
www.anbo.nl/katwijkaanzee/
Al deze activiteiten vinden plaats in 
het dienstencentrum de Zwanen-
burg, aan de Zwanenburgstraat 62. 
De activiteiten zijn toegankelijk 
voor alle mensen van 50 jaar en ou-
der. Nieuwe leden en begunstigers 
zijn van harte welkom.

Wijkvereniging
Hoornes-Rijnsoever
Vrijdag 23 september. Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. Darts, 19.30 
uur. Bingo, 20.00 uur.

Zaterdag 24 september. Ba-Pra-
Ka-Dra soos, 10.00 uur. Open huis, 
11.30 uur. Kinderbingo, 14.30 uur.
Stijldansles, 19.00 uur. Vrijdansen, 
21.30 uur. 

Maandag 26 september. Ba-Pra-
Ka-Dra soos, 10.00 uur. Biljarten, 
19.00 uur. Country line dansles, 
beginners, 19.30 uur; gevorderden 
20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 
uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is 
in de Van Lierestraat.

Dinsdag 27 september. Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. Streetdance, 
19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur.

Woensdag 28 september. Dames-
gymnastiek, 9.00 uur Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. Country line 
dans, 14.00 uur. Zelf  kleding ma-
ken, 19.00 uur. Dansgroep Step by 
Step, beginners 19.45 uur; gevor-
derden 20.45 uur.

Donderdag 29 september. Ba-Pra-
Ka-Dra soos, 10.00 uur. Ouderen-
soos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 
uur. FNV (even weken), 19.30 uur. 
Jokeren, 20.00 uur. 

wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Wijkvereniging 
Koestal-Overduin
Donderdag 22 september. Soos-
middag De Eendracht, 14.00 uur. 
Country country- en linedansen, 
20.00 uur.

Vrijdag 23 september. Competitie 
darten, 20.00  uur.

Zaterdag 24 september. Bingo, 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Maandag 26 september. Recreatief  
darten, 20.00 uur.

Dinsdag 27 september. Klaverjassen 
en jokeren, 20.00 uur. 

Woensdag 28 september. Repeti-
tieavond zangkoor De Voltreffers, 
20.00 uur.

Wijkgebouw locatie De Coligny, 
Louise de Colignylaan 7, 2224 VT 
Katwijk. Meer informatie op: www. 
wijkcentrumdecoligny.nl of RTV 
teletekstpagina 351.

w e e k a g e n d a

Ooit wel eens  een klooster van 
binnen willen zien en gezellige en 
wijze ’zusters’ ontmoeten? Dan is 
het hoog tijd voor jou om je aan te  
melden voor dit weekend.
De Open Hof kerk in Katwijk a/d 
Rijn en Gereformeerde kerk ’de 
Goede Herder’ uit Valkenburg or-
ganiseren dan een weekend voor 
jongeren in een klooster in Hilver-
sum Dat heet ’de Stad Gods’ en ligt 
in een prachtig bosgebied, vlakbij 
de bewoonde wereld.
Op datzelfde terrein verblijven wij 
in ons eigen gebouw en hebben 
daar ons eigen programma. Maar 
tegelijkertijd zien we iets van het 
leven van de zusters in het klooster. 
Hoe ziet dat programma er dan uit? 
Nou, het thema  is dit jaar: de Wan-
deling. Dat betekent natuurlijk een 

aantal keer wandelen in tweetallen 
(geen vierdaagse hoor!) en aan de 
hand van wat vragen met elkaar 
spreken. Over jouw leven, over 
God, over van alles en nog wat…
Natuurlijk is er nog veel meer te be-
leven dit weekend. Maar vooral is 
het onwijs gezellig met elkaar.

Leeftijd: 18-45 jaar (hoezo jonge-
ren)
Wanneer: 11, 12 en 13 november
Kosten: 75 euro,  studerend: 45 
euro per persoon, all-in.
Aanmelden bij Albert van Egmond,  
emailadres:  davanegmond@case-
ma.nl

Informatie bij Piet en Alice van 
Duijn; mipeta@casema.nl of 
4075700.

Kloosterweekend voor
jongeren in november

De meeste van ons kijken er alweer 
naar uit, terwijl andere bijna niet 
meer kunnen wachten: Jeugdgroep 
Rehoboth gaat binnenkort weer 
van start. Vrijdag 23 september 
trappen we het seizoen af met de 
Pinksterweekendfi lm 2011. De fi lm 
is een samenvatting van alle bele-
venissen gedurende het afgelopen 
Pinksterweekend. 

De fi lm duurt de hele avond en is 
tevens verkrijgbaar op DVD. Vrij-
dagavond 23 september om 20:30 
begint de avond, dus zorg dat je het 
niet mist. We zitten zoals altijd in 
ons vertrouwde zaaltje aan de Pool-
ster. 
De dag daarna, op zaterdag 24 sep-
tember, is er de reünie  van Jeugd-
groep Rehoboth. We bestaan 25 
jaar en dat vieren we met een ge-
zellige bijeenkomst met een buffet, 
fi lm, sketch en natuurlijk al je oude 
Rehoboth-vrienden. Als je je nog 
niet hebt opgegeven: wees er als de 
bliksem bij, want de inschrijvingen 
gaan bijna sluiten. Schrijf  je in op 
reunie@jeugdgroep-rehoboth.nl, 
dan komt het helemaal goed. 

De reünie wordt gehouden in de 
grote zaal van het jeugdhuis aan 
de Poolster (Poolster 6, 2221 NT 
Katwijk) en begint op 16:00. Rond 
19:30 is de afsluiting, waarna er nog 
gelegenheid zal zijn om na te klet-
sen in de kleine zaal. Vergeet niet 
om oude fotoboeken en een bijge-
recht mee te nemen als je dat leuk 
zou vinden.
Wij hebben er ieder geval al super 
veel zin in, en we hopen jullie alle-
maal snel weer te zien. Tot dan.

Te oud voor de club? Spirit
Ook Spirit staat weer in de start-
blokken. Spirit is de tienerclub van 
het CJV. 
Zit je in klas 1, 2 of 3 van het voort-
gezet onderwijs (of ben je een tie-
ner tussen de pakweg 12 en 16 jaar), 
dan kun je ons elke vrijdagavond 
vanaf half  acht vinden in het jeugd-
huis aan de Voorstraat. 
Spirit is ook de naam van het tie-
nerblad aan de hand waarvan ei-

gentijdse thema’s met elkaar be-
spreken. Maar daarnaast  zullen we 
natuurlijk ook nog allerlei andere 
leuke dingen met elkaar gaan doen, 
zowel binnen als buiten het jeugd-
huis. Onze programma-avonden 
willen we ook weer afwisselen met 
’vrije avonden’, waarbij je zelf  lek-
ker mag doen wat je wilt.  De eerste 
Spirit-avond is komende vrijdag (23 
september). Kom dus gezellig langs.

Bibliotheek
Al ruim 40 jaar kunt u boeken le-
nen aan de CJV-bibliotheek aan 
de Boslaan. Afgelopen jaren zijn 
er volop nieuwe boeken ingekocht. 
Zo zijn er romans van onder andere 
Kinsburry, Wanda E. Brunstetter, 
Vogel-Sawyer, Lynn Austin en Ter-
ry Blackstock. Verder hebben wij 
bijna de gehele reeks van Baldacci, 
Gerda van Wageningen en Henny 
Thijsing-de Boer. Dit is nog maar 
een tipje van de sluier dus ook voor 
u zit er vast en zeker iets bij. Een 
van de grote voordelen van de CJV-
bibliotheek is dat u geen inschrijf-
geld of lidmaatschap hoeft te beta-
len. Aangezien elk boek u slechts 
€ 0,20 per week kost, betaalt u dus 
alleen voor wat u daadwerkelijk ge-
bruikt. 
Wij kijken er naar uit om u in onze 
bibliotheek te ontmoeten. Elke 
donderdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur. Kom gerust eens kijken. 
U vindi de bibliotheek op Boslaan 
229, de ingang is aan de garage aan 
de Koekoeklaan. 
Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u ons altijd mailen: van-
dijk30@gmail.com.

Kopij
Heeft u een artikel die samen met 
andere YMCA-artikelen in deze 
krant geplaatst moet worden, lever 
het dan (uiterlijk maandagavond 
21.00 uur) in bij CJV/YMCA Kat-
wijk / PR commissie, t.a.v. André 
Bosch, fax (084) 833 35 88 of per 
e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl
Een belletje vooraf is niet strikt 
noodzakelijk, gewoon het stukje 
faxen of mailen is voldoende.

Jeugdgroep Rehoboth 
in de startblokken

’s Werelds enige live-tribute-
band van The Prodigy zal sa-
men met het 120 DB team het 
podium van Scum onveilig ma-
ken. Sinds 2005 timmeren deze 
mannen aan de weg en hebben 
ze al veel mensen op festivals 
in binnen en buitenland laten 
ervaren wat een show van The 
Prodigy inhoudt. 
Het doel om de muziek en uit-
straling van de originele band 
te evenaren wordt angstvallig 
goed bereikt en zorgt er voor 
dat je tijdens de vele hits die 
voorbij komen wel moet sprin-
gen.

Deze avond staat in het teken 
van Dubstep. Gaat Jilted Ge-
neration en het 120 DB team er 
voor zorgen dat Scum helemaal 
plat gaat? Dat kun je maar op 
één manier achter komen: be 
there!
Vrijdag 23 september zaal open 
21.00 uur, voorverkoop 5 euro, 
aan de deur 7,50 euro. Alleen 
16+.

Jilted 
Generation
in Scum

In de wijk Hoornes-noordoost was 
zaterdag de derde editie van het 
buurtfeest. Net als voorgaande ja-
ren stonden er weer partytenten op 
het pleintje aan de Boekhorststraat; 
was er koffi e en thee voor de volwas-
senen en limonade voor de kinde-
ren; met een koekje erbij natuurlijk. 
Kinderen vermaakten zich op de 
springkussens, de meeste nadat ze 
waren geschminkt. De dansjes van 
de majorettes van de UNI, werden 
bekeken en een aantal kinderen en 
volwassenen durfden mee te doen.
Tieners konden een graffi ti schil-

derij maken onder begeleiding van 
een jongerenwerker van de Fac-
torY. Na droging kan iedereen zijn 
kunstwerk ophalen tijdens de eerst-
volgende FactorY-bijeenkomst in ’ t 
Staekelvier. De patat van het snack-
kraampje vond gretig aftrek en ook 
de ijsjes smaakten prima. En na 
een spelcircuit was er popcorn voor 
de deelnemers. Als er een plensbui 
naar beneden kwam, verzamelde 
iedereen zich onder de partytenten, 
waar ook getekend werd en men 
een henna-tattoo kon laten zetten.

Gezellig buurtfeest 
Hoornes-noordoost
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STOL-Grasshoppers heeft voor 
komende seizoen in de dames Ere-
divisie heeft power forward Lauren 
Beckley vastgelegd. Zij komt over 
van het Deense Lemvig Basket waar 
ze het afgelopen jaar werd verkozen 
tot meest waardevolle speelster van 
de competitie. Daarvoor speelde 
Lauren voor Shippensburg Univer-
sity (NCAA DII) in Pennsylvania.

Lauren Beckley is een power for-
ward die aanvallend zowel in de 
bucket kan spelen als vanaf buiten. 
Ze scoort erg makkelijk en is een 
goede verdediger en rebounder.
Coach Bo Melis: ’Lauren is een 
teamspeelster die voorop gaat in 
de strijd. Een voorbeeld voor onze 
jeugdige talenten.’
De selectie is naast  Lauren verder 
versterkt met het jeugdige talent 
Randell van der Lee en routinier 
Corine Manuputty. ’Ik heb veel ver-
touwen in deze selectie. Een goede 
mix van eigen talent en speelsters 
van buiten. Vorig jaar zijn we zesde 

geworden  en ik ben van mening dat 
we dit seizoen wederom een stapje 
kunnen maken.’
De competitie begint voor de da-
mes uit Katwijk op 1 oktober met 
een uitwedstrijd tegen Den Helder.

Grasshoppers-dames versterkt 
met Amerikaanse Lauren Beckley

Lauren Beckley.
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Door een foutieve vermelding 
in de aankondigingsadverten-
tie, is er onduidelijkheid ont-
staan in de aanvangstijd van 
De Halve van Katwijk. In de 
advertentie werd de ’oude’ aan-
vangstijd aangegeven, namelijk 
10.30 uur voor de Rabo jeugd-
loop en 11.00 uur voor de ove-
rige afstanden. Met ingang van 
dit jaar zijn de aanvangstijden 
echter aangepast om de wed-
strijd nog aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken voor 
een groter publiek.
De juiste starttijden zijn: jeugd-
loop 11.30 uur en de 5, 10 en 
21,1 km om 12.00 uur.
Heeft u zich nog niet ingeschre-
ven? Voorinschrijven is  nog 
steeds mogelijk bij Running 
Center, Princedwarsstraat 2a te 
Katwijk. Ook kunt u zich op de 
dag van de wedstrijd tot 1uur 
voor de start inschrijven bij 
Beachclub Zomers, t.o. Boule-
vard 109, Katwijk.

Meer informatie www.avrijn-
soever.nl of www.halvevankat-
wijk.nl.

Halve marathon
Katwijk start
om 12.00 uur

Veel kinderen hebben zich al inge-
schreven voor de kennismakings-
cursussen. Nog steeds is er de mo-
gelijkheid om je in te schrijven voor 
cursussen die na de herfstvakantie 
van start gaan. De volgende cursus-
sen voor kinderen van het basison-
derwijs: Karate en judo, badmin-
ton, volleybal, tennis, tafeltennis, 
streetdance, schaken, dammen en 
schaatsen. Elke cursus bestaat uit 

8 bijeenkomsten. Jongeren uit het 
voortgezet onderwijs kunnen zich 
nog steeds inschrijven voor duiken, 
tennis, streetdance en/of teenage-
fi tness. 
Doe mee en schrijf  je in. Je kunt 
je inschrijven via de website www.
factorw.nl. Meer informatie op de 
website of bel naar Factor W, 071 
4033323 en vraag naar Saskia Kos-
ter.

Sportkennismakings-
cursussen bijna vol
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Na drie gespeelde wedstrijden, 
zijn de Valkenburgers nog steeds 
ongeslagen. Het was zaterdag af 
en toe wel billenknijpen tegen 
Gouda, maar toch sleept de 
thuisclub er een gelijkspel uit. 
Tegen een tegenstander dat vorig 
jaar nog in de eerste klas speelde.

Door Daan Noteboom

In de eerste helft was de tegenstan-
der uit Gouda duidelijk de betere 
ploeg. De snelle buitenspeler Mo-
hamed Saber was in de begin fase 

van de wedstrijd duidelijk aanwe-
zig. Eerst kopte hij een bal op het 
doel van Valken’68, maar zijn twee-
de kans was nog groter. In kans-
rijke positie schoot hij naast. Val-
ken’68 kreeg in de eerste helft maar 
weinig kansen, invaller Leon Kuijt 
(in het veld gekomen voor Ronald 
Kuijt) was met zijn kopbal dichtbij 
een doelpunt. 

De tweede helft
De thuisclub kon in de tweede helft 
meer weerstand brengen. Er werd 
meer druk na voren gezet, en er 

Valken’68 pakt punt tegen Gouda

Aanvoerder en ’stofzuiger’ Emiel van der Plas was voor Valken 68 van zeer 
grote waarde op  het middenveld.

Katwijker Gerben Bouma fi etst 
alweer voor het vierde jaar mee 
met de Pre Ride for the Roses, 
een fi etstocht door de Nederland-
se sierteeltsector met als doel om 
zoveel mogelijk geld ophalen 
voor KWF Kankerbestrijding.

Veel geld ophalen is gelukt…, want 
de onlangs verreden Pre Ride for 
the Roses heeft een recordbedrag 
van € 515.000,- opgeleverd.
’Het is prachtig dat er zoveel geld 
opgehaald wordt, maar dat komt 
voornamelijk tot stand door acti-
viteiten en donaties van bedrijven. 
De 300 deelnemende fi etsers onder-
schatten hiermee hun eigen indivi-
duele prestatie’, zegt de Katwijker. 
’Voor het goede doel zo’n 300 km 
op een hard racefi etszadeltje zitten; 
ik weet zeker dat familie, vrienden 
en kennissen dit weten te waarde-
ren. Elk jaar stuur ik dan ook een 
mail naar iedereen met het ver-
zoek mij te ondersteunen in deze 
actie. Dit bracht het eerste jaar al 
€ 2.000,- op en dit jaar een record-
bedrag van maar liefst € 5.500,-. 
Er komen inmiddels ook donaties 
binnen van mensen die ik niet eens 
ken. Allemaal hartelijk bedankt 
voor jullie bijdrage’.

Na vier jaar Pre Ride for the Roses 
wil Gerben graag een keer de spe-

ciale, emotionele sfeer proeven van 
een ander evenement. De pijlen zijn 
gericht op ’Alp d’HuZes’, waarvan 
de inschrijving binnenkort begint.
Wat het ook gaat worden; de kans is 
groot dat familie, vrienden en ken-
nissen volgend jaar weer een mail 
van Gerben ontvangen om geld te 
storten voor het KWF.

Katwijker fi etst 
recordbedrag bijeen voor 
KWF Kankerbestrijding

Gerben Bouma voorafgaand aan de Pre Ride for the Roses.
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ontstonden ook wel wat kansen. De 
grootste was er voor de man van de 
wedstrijd Herman Varkevisser, hij 
kon helaas niet profi teren van een 
misverstand in de achterhoede van 
Gouda. Varkevisser verscheen al-
leen voor de doelman van Gouda 
Jeffrey Vonk. Ook kon Jeffrey Vonk 
redding brengen op een goed geno-
men vrije trap van Roel Heemskerk. 
Invaller William van Voorbergen 
had ook nog een twee mogelijkheid 
op een goal, maar helaas leverde 
ook dat geen doelpunten op. In de 
slotfase van de wedstrijd kregen de 
bezoekers uit Gouda de grootste 
mogelijkheid voor de overwinning. 
In een snelle uitbraak met drie spe-
lers tegen een speelde zij de situatie 
niet goed uit, Emiel van der Plas 
kon in een uiterste poging redding 
brengen.  
Opstelling Valken’68: Erwin van 
der Nagel, Lesley de Vries, Robin 
Noort, Roel Heemskerk, Jeroen 
Haasnoot, Ronald Kuijt (Leon 
Kuijt/31e ), Erwin de Ridder (Wil-
liam van Voorbergen/64e ), Emiel 
van der Plas, Artan Recica, Joeri 
Driebergen en Herman Varkevisser.

Valken’68 speelt zaterdag 24 sep-
tember uit tegen de koploper Ze-
venhoven. Aanvang van de  wed-
strijd 15:00 uur.

Het tweede team won met 1-0 uit bij 
Zevenhoven 2. Door een doelpunt 
van Stephan Zwaan. Gele kaarten 
waren daar voor Bas Conradi en 
Gert-Jan Vlieland.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.
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Een uur en tien minuten speelden 
de Katwijkers tegen tien man. 
Daarin kwamen de oranjehem-
den wel op voorsprong, maar ver-
gaten de wedstrijd defi nitief te 
beslissen. Een discutabele penal-
ty bezorgde de Rijnsburgers ver-
volgens tien minuten voor tijd de 
gelijkmaker.

De krombewoners hebben het het 
afgelopen decennium telkens moei-
lijk met de oosterburen. Ruim tien 
jaar is het inmiddels geleden dat 
Katwijk voor het laatst won van de 
Uien, op 14 april 2001. Afgelopen 
zaterdag kreeg Katwijk de ultieme 
kans een einde te maken aan deze 
negatieve serie, bekende ook trainer 
Cees Bruinink na afl oop, met een 
gezicht als een oorwurm. Zijn ploeg 
speelde weliswaar niet goed, maar 
kreeg tegen de veel risico nemende 
Rijnsburgers voldoende kansen 
de wedstrijd in het slot te gooien. 

Maar, inmiddels ook een traditie 
op ’De Krom’, kansen zijn er bij de 
Katwijkers vooral om te missen. 

Voor die lankmoedigheid kregen de 
Oranjehemden tien minuten voor 
tijd het deksel op de neus. Jaap Mo-
lenaar ging heel eenvoudig naar de 
grond en versierde zo een penalty, 
een simpele prooi voor Kevin Win-
ter. De penalty leek een goedma-
kertje voor de toch ook wel makke-
lijke rode kaart van Benito Olenski 
na 25 minuten spelen. Al viel daar 
nog wel wat voor te zeggen, Don-
ny van Oijen leek op weg naar een 
doelpunt, toen Olenski hem bijkans 
in de rug vloog. Toch zijn er maar 
weinig scheidsrechters, die dit rood 
zouden hebben getrokken. Aan de 
andere kant, een vliegende tackle 
van Ronald Breinburg in de tweede 
helft op de doorgebroken Jerghinio 
Sahadewsing zou slechts met geel 
bestraft worden.

De rode kaart betekende een keer-
punt in de wedstrijd, waarin de 

Rijnsburgers tot dan toe de bo-
venliggende partij waren tegen een 
angstig Katwijk, met onder andere 
tot tweemaal toe een open kopkans 
voor Martijn Gootjes, een schot 
van Winter dat net naast ging en 
een gevaarlijke voorzet van Olens-
ki. Katwijk was even gevaarlijk 
toen Richard van Nieuwkoop zich 
geen raad wist met een schot van 
Dwight Krolis. Uit de daaruit vol-
gende corner raakte Arie Jonker de 
arm van Breinburg, maar van een 
penalty wilde Bart van der Scheer 
toen niks weten. Tien minuten voor 
rust wist Katwijk de overtalsituatie 
in een voorsprong om te zetten. El-
roy Lammers haalde na een mooie 
passeerbeweging de achterlijn en 
legde terug op Marcel Huisman, 
die beheerst afrondde. Terwijl Joost 
Kuhlmann tussendoor de lat raak-
te, kreeg Sahadewsing op slag van 
rust ook de kans beslissend te zijn. 
De oud-ajacied snelde de ’16’in, 
maar verloor het overzicht en ging 
voor eigen succes. Het zijnet was 
het resultaat.

Omdat ’damage control’ niet in het 
straatje van Niek Oosterlee past, 
waren er voor de Rijnsburgers nog 
maar twee opties na rust: de dood 
of de gladiolen. De uien kozen vol 
voor de aanval, met alle risico’s van 
dien. Dat bood de Katwijkers de 
mogelijkheid achterover te leunen, 
gokkend op de counter. Dat leek 
rendabel, de oranjehemden kon-
den meerdere keren ontsnappen, 
maar Van Oijen, Jordy Zuidam en 
Martin van Eeuwijk weigerden om 
in het vijandelijk strafschopgebied 
de trekker over te halen. En, hoe 
langer de beslissing uitbleef, des te 
meer leken de Rijnsburgers er in te 
gaan geloven, terwijl het vertrou-
wen van de Katwijkers een tegenge-
stelde richting volgde. 

De uiteindelijke gelijkmaker leek 
dan ook een kwestie van tijd en 
was de inleiding van een hectische 
slotfase. Kansen vielen er over 
een weer, maar beide ploegen wis-
ten niet meer tot scoren te komen, 
waardoor het bij 1-1 bleef.

Dorpsderby eindigt onbeslist

Katwijkse elf niet opgewassen 
tegen Rijnsburgs tiental

FO
TO

: P
R

.

Na drie wedstrijden kan voor de 
Rijnvogels een voorlopige trieste 
balans worden opgemaakt. 
Slechts een schamel puntje is de 
oogst daar waar er negen punten 
min of meer voor het grijpen heb-
ben gelegen. Dat de roodwitten in 
de onderste regionen verkeren is 
het gevolg van tot drie maal toe 
een voorsprong uit handen te heb-
ben gegeven. 

Excuses en verklaringen doen hier 
geen opgeld. Het nog immer aan 
vaste waarden ontbrekende team 
heeft tegen DSO ook de mogelijk-
heid onbenut  gelaten om zegevie-
rend over de fi nish te gaan.
Trainer Frenk van der Kleij is in 
deze niet te benijden. Het gezicht 
van de coach sprak na afl oop van 
het thuisduel tegen DSO boekde-
len. Voor de derde keer op rij stond 
zijn team met lege handen (de uit-
beurt tegen FC Breukelen daargela-
ten 3-3). Mismoedig schudden ook 
de supporters het hoofd. Waarom 
DSO na een goede beginfase met 
een fraaie openingstreffer van Mi-
chael Miranda niet voor de rust al 
op een verdere achterstand gezet?  
Vragen die onbeantwoord zullen 
blijven. Natuurlijk had Mitchel Be-
ijersbergen zijn kopbal liever onder 
de lat dan over de lat zien verdwij-
nen. Maar was het ook niet zo dat 
DSO al vroeg op voorsprong had 
kunnen komen als doelman Rob 
Platteel niet met een voetrefl ex een 
inzet van Donoso Perez Lucas had 
voorkomen? De wapenfeiten uit het 
begin van een open duel waarin de 
gastheren in een overigens even-

wichtige wedstrijd zich  toch de 
beste kansen schiepen. Een serie 
gevaarlijke corners mochten dan 
weliswaar de stormbal voor de 
Zoetermeerse defensie doen hijsen, 
Sven Kuipers en zijn defensieve 
kompanen, inclusief  doelman Vin-
cent Wolsheimer sloegen een twee-
de bres in hun defensie af. De de-
fensie waarin dus Michael Miranda 
het eerst een  gaatje van dit seizoen 
wist te vinden. Miranda bereidde 
ook een zeker lijkende treffer voor 
doch de inglijdende Marciano Wei-
dum kwam een teenlengte tekort en 
Michael zelf  schoof na een fraaie 
actie te zacht binnen waardoor op 
de doellijn het dreigende gevaar 
ternauwernood kon worden be-
zworen. Een 2-0 ruststand zou niet 
misplaatst zijn geweest, maar het  
had net zo goed 1-1 kunnen zijn 
als Jeffey Flohr bij één der schaarse 
mogelijkheden voor zijn team de 
bal niet over, maar in het Katwijkse 
doel had gelobd.

Rood
De 1-0 voorsprong bleek wederom 
broos. Dit openbaarde zich al kort 
na de pauze toen de gasten via een 
snelle uitval over  links Elliot Pat-
tinama een loepzuivere voorzet af 
zagen leveren waar tegen Charlie 
Windhorst doeltreffend het hoofd 
plaatste. De strijd lag weer open. 
Een strijd waarin captain Stefan 
Schaafsma namens de Vogels in 
voor wilde gaan en in een duel met 
een DSO opponent gezamenlijk 
over de zijlijn belandde. Schaaf-
sma wilde in het vuur van de strijd 
snel de bal pakken; de tegenstander 
werkte niet mee en de Vogelcap-
tain duwde hem nadat hij zelf  werd 
weggeduwd, buiten de lijnen even 

opzij. Ogenschijnlijk niets aan de 
hand en arbiter van de Graaf sloeg 
het allemaal rustig gade. Inwerpen 
en doorspelen leek het meest waar-
schijnlijke scenario. Maar toen de 
Zoetermeerse dug-out op tilt leek 
te slaan, besloot de leidsman na een 
seconde of vijftien alsnog naar de 
fl uit te grijpen.  Konsekwentie van 
deze beïnvloeding van het zelf  niet 
direct waarnemen van het opgebla-
zen incident: rood voor Schaafsma.
Het onverkwikkelijke gebeuren 
leek in eerste instantie voor de 
thuisclub geen gevolgen te hebben 
toen Michael Miranda zich na een 
dieptepass knap vrij kapte en bui-
ten bereik van Wolsheimer de paal 
trof. Maar de bezoekers voerden 
na deze schrik met hun numerieke 
meerderheid de druk op. Met enig 
kunst- en vliegwerk  kon de bal uit 
het Rijnvogeldoel worden geweerd 
totdat in de slotfase Jeffrey Flohr 
zijn run naar succes door de knie 
van Orlando Ouwehand zag ge-
stuit. De tuimeling binnen de zes-
tien betekende voor de Katwijkse 
verdediger de tweede gele prent en 
mocht gaan douchen. Jeffrey Flohr 
zette zich zelf  achter de bal en zag 
tot zijn opluchting dat doelman 
Platteel de inzet niet voldoende be-
roerde om de zegevierende treffer te 
voorkomen. Met negen man verder 
in de slotfase was een onbegonnen 
missie voor de thuisclub. 
De Rijnvogels liepen (of vlogen) 
voor de derde keer op rij in de fuik 
en lieten een lonkende zege (op ba-
sis van de eerste helft en  het  aan-
tal mogelijkheden) aan zich voorbij 
gaan.  In eerste instantie is zelf-
verwijt op z’n plaats. In tweede in-
stantie spelen andere factoren soms 
ook een rol. Vaak  een beslissende. 
Waarvan akte op De Kooltuin.

Rijnvogels vliegen weer in fuik
Michael Miranda gaat gestrekt over het been van Vincent Wolsheimer van DSO.
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Voor de waterpoloheren van Kat-
wijk stond afgelopen zaterdag de 
eerste offi ciële wedstrijd van het 
nieuwe waterpoloseizoen op het 
programma. 

Voorafgaand aan de competitie 
wordt altijd begonnen met een 
ronde in de bekercompetitie. Sinds 
een paar jaar bestaat zo’n ronde 
uit een thuis- en uitduel. Dit jaar 
heeft Katwijk in de eerste ronde 
een ploeg uit de eigen klasse geloot, 
MNC Dordrecht 2.

Katwijk begon de wedstrijd met 
een zone verdediging om zo de 
midvoor van de tegenstander niet 
in zijn spel te laten komen. Deze 
verdediging liep de hele wedstrijd 
zeer goed en resulteerde zelfs in een 
iets wat geïrriteerde midvoor van de 
tegenstander. Halverwege de derde 

periode werd hij uit de wedstrijd 
gehaald wegens commentaar op de 
scheidsrechters. Dit geeft wel aan 
dat de speler duidelijk niet lekker in 
de wedstrijd zat.
Dankzij de zoneverdediging en 
hierbij de vele balveroveringen kon 
Katwijk keer op keer een overtal 
situatie uitspelen. In de eerste pe-
riode werden nog niet alle pogin-
gen tot doelpunten omgezet, maar 
vanaf de tweede periode liep dit een 
stuk beter.

Het scoreverloop liep uit tot een ri-
ante overwinning voor de heren uit 
Katwijk. En met deze uitslag kan 
de returnwedstrijd vol vertrouwen 
worden tegemoet gezien.
De periodestanden waren 5-3, 10-6, 
17-8 en uiteindelijk 21-11.
Doelpuntenmakers van Katwijk 
waren Wim van Beelen 7, Mai-
kel Schaap 5, Rick van de Putte 
4, Jasper Haasnoot 3, Tim van de 
Putte en Mark Kuijt 1.

Waterpoloheren maken
goede start in bekerronde

De regionale competitie van de 
nieuwe Zuid-Hollandse Dam-
bond is afgelopen woensdag van  
start gegaan en daarvoor gingen 
zes van onze spelers naar het pit-
toreske Ter Heijde, waar de 
Monsterse DamVereniging ons 
hartelijk ontving. Na een slecht 
begin leek het een zware avond te 
worden voor onze dammers, 
maar op het laatste moment liep 
het toch allemaal wel goed af.

Kees Plug had tegen Nico Hoog-
erstad in eerste instantie nog een 
leuke stand opgebouwd, waarbij 
zijn tegenstander een wel heel log 
blok op het bord had staan. Kees 
bood hem echter een zeer makke-
lijke uitweg door een foute zet, die 
Kees twee schijven kostte. Op dit 
niveau kun je het wel schudden met 
zo’n achterstand, dus Kees gaf de 
wedstrijd direct op.

Arjan Varkevisser ging het al niet 
beter af in zijn partij tegen Joop 
Buurman. Arjan dacht lekker te 
kunnen opbouwen, maar zag dat 
hij door twee dreigingen van zijn 
tegenstander, heel erg beperkt werd 
in zijn mogelijkheden. Arjan liep 
steeds meer vast en had ook nog een 
misrekening  gemaakt, waardoor 
zijn tegenstander door een grote 
ruil een enorm gat sloeg in Arjans 
verdediging. Met een schijf  op de 
tocht en een dramatische stand, gaf 
Arjan de wedstrijd op.

Op de andere borden werd gelukkig 
al meer tegenstand geboden, maar 
de kans om een nederlaag te voor-
komen leek erg klein. John Bruin 
speelde een mooie partij tegen Jan 

KDC komt met schrik vrij
Kruithof, maar John zag geen mo-
gelijkheid om zijn tegenstander te 
overmeesteren. John kwam lang-
zaam maar zeker steeds meer in 
de problemen en verloor ook nog 
eens een schijf.  In een twee om drie 
eindspel was John kansloos en be-
zorgde dhr. Kruithof zijn club nog 
eens twee punten. 6-0.

Jack van der Plas ging het een stuk 
beter af tegen Gilles van Winkel. 
Jack speelde sterk en kreeg licht 
de overhand tegen Van Winkel. 
De winst leek echter nog geen ze-
kerheidje en Jacks tegenstander 
had zeker kansen om nog voor de 
remise te spelen. Jack was echter 
een stuk scherper in het eindspel en 
verzekerde zich op die manier van 
de overwinning.

Gé Berbee  leek aan de verliezende 
hand te zijn tegen Gert-Jan Voois. 
Gé had een matige schijfverdeling, 
die hem kwetsbaar maakte aan zijn 
rechterkant. Het leek een kwes-
tie van tijd voordat Voois hier een 
doorbraak kon forceren, maar hij 
kwam er niet doorheen. In de te-
genaanval kwam Gé er nog gevaar-

lijk uit, waardoor Gé het zijn tegen-
stander nog erg moeilijk maakte. 
In een lang eindspel zag dhr. Voois 
niet meer hoe hij deze partij nog 
kon redden en ging de zwaarbe-
vochten  zege alsnog naar onze Gé.
Jan Schijff  stond er goed voor in 
zijn partij tegen Frans Boeks, maar 
Jan gaf zijn tegenstander toch nog 
kansjes om terug te komen in de 
partij. Boeks wist deze kansjes ech-
ter niet optimaal te benutten en ook 
zijn eindspel liet nog iets te wensen 
over, waardoor Jan na een lange 
partij nog redelijk eenvoudig aan 
het langste eind trok. 

Zo hebben laatstgenoemde spelers 
de club er toch nog doorheen gehol-
pen, waardoor we met ene mooie 
6-6 eindstand huiswaarts keerden. 
In Katwijk werd op de reguliere da-
mavond nog een sneldamtoernooi 
gespeeld, die werd gewonnen door 
Jan Schijff. Paul Bremmer behaalde 
de tweede plaats en Kees Plug werd 
derde. Aan het eind van het seizoen 
wordt er een algemeen sneldam-
klassement opgesteld, waarbij de 
beste sneldammers een mooie prijs 
kunnen winnen.

Supportersvereniging vv Kat-
wijk organiseert vrijdag 23 
september een gezellige bingo-
avond in de kantine van de 
voetbalclub aan De Krom. De 
zaal gaat open om 20.00 uur en 
de bingo begint om 20.30 uur. 
Natuurlijk is de keuken open 
voor een lekker hapje. Graag 
tot 23 september.

Bingo bij
vv Katwijk

Na het succes van afgelopen jaren 
organiseert de KLTV voor de vijfde  
keer het Katwijkse Kampioenschap 
voor de tennisjeugd. Op het tennis-
park van de KLTV aan de Krom 
wordt op 7, 8 en 9 oktober door de 
beste jeugdtennissers van de ver-
schillende tennisverenigingen uit de 
gemeente Katwijk gestreden om de 
kampioenstitel van Katwijk.  Er zal 
gespeeld worden in 5 leeftijdscate-
gorieen (t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 
14 en t/m 17 jaar). Per categorie zijn 
er 4 onderdelen (jongens enkel, jon-
gens dubbel, meisjes enkel, meisjes 
dubbel). 
De volgende verenigingen zijn uitge-
nodigd om met hun jeugdtennissers 

mee te doen: Rijnkanters, Zee en 
Duin, MVKV, VTV Valkenburg en 
natuurlijk de KLTV. De tennistalen-
ten van deze clubs zijn in actie te zien 
in het genoemde weekend op het ten-
nispark van de KLTV aan de Krom. 
Er staan mooie tennispartijen ge-
pland. Graag nodigt de organisatie 
iedereen uit om te komen kijken en 
te genieten van spannende wedstrij-
den. Dat kan vanaf vrijdag 7 okto-
ber 16.00 uur tot en met zondag 9 
oktober 18.00 uur. Zondag worden 
de fi nales gespeeld.
Tijdens dit toernooi is er op zater-
dag en zondag een springkussen en 
natuurlijk kan er ook weer lekker 
gegeten worden.

Katwijks kampioenschap 
tennisjeugd bij KLTV
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De Katwijkse Badminton Club 
(KBC) heeft de afgelopen jaren 4 
seniorenteams in de districtscom-
petitie gehad. In de hoogtijdagen 
van de sport waren er wel 7 
teams. In dit nieuwe competitie-
jaar is het gelukt om een vijfde 
team samen te stellen uit voor-
malige recreantenspelers. 

Een aantal van hen speelt al wel een 
paar jaar badminton en heeft ook 
enige wedstrijdervaring door on-
derlinge ontmoetingen met andere 
recreantenteams. In de eerste wed-
strijd van het nieuwe team 5 was die 
ervaring ook op de baan zichtbaar. 

In de thuiswedstrijd tegen het 7de 
team van BC Leiden werd maar 
liefst met 7-1 gewonnen. Een pracht 
start van het seizoen én als de spe-
lers in dit team nog meer op elkaar 
ingespeeld raken, dan belooft het 
dit seizoen een heleboel punten te 
regenen.

Ook team 4 speelde in de eerste 
competitieweek thuis. Tegenstan-
der was team 4 van Smashing 
Maasdam, dat een gemiddelde leef-
tijd van 16 jaar een doorstotend 
jeugdteam genoemd mag worden. 
Het werd een spannende avond 
met een aantal drie-setters en gelijk 
oplopende scores in de sets. KBC 

4 komt op het scoreformulier toch 
wat moeilijk uit de blokken. De 
eerste drie punten (Herendubbel, 
Damesdubbel, eerste single Heren) 
zijn voor de tegenstanders. Petra 
van Beelen doet in haar single iets 
terug met winst in 2 sets. Deze op-
leving zette echter niet door in de 
resterende enkelspelen. Met een 
1-5 achterstand wordt aan de mix-
partijen begonnen. Door winst 
van beide gemengd dubbel par-
tijen wordt de schade van de eerste 
avond nog enigszins beperkt (3-5). 
Het is overigens geen schande om 
met deze uitslag van de toekomstige 
top van het ambitieuze Maasdam 
te verliezen.

KBC 5 Katwijk start overtuigend

De handbaldames van Rijnsoever 
speelden afgelopen zondag in 
Wateringen tegen Velo. De wed-
strijd moest even op gang komen, 
want beide teams waren aan el-
kaar gewaagd en het duurde even 
voordat Rijnsoever het eerste 
doelpunt maakte.

Het werd wel snel duidelijk dat de 
jonge spelers van Velo erg fysiek 
waren. Ellebogen werden in zijen 
geprikt en duwen werd toegelaten 
van de scheidsrechter van Velo.
Ook gaf de scheidsrechter veel 
penalty´s weg, de meeste zonder 
duidelijke redenen. Rosalie van 
Duijn heeft deze wedstrijd meer-
dere pingels tegen gehouden en 
de spelers van Rijnsoever wisten 
meerdere keren te scoren, omdat de 
verdediging van Velo open stond of 
door middel van een pingel. Rijn-
soever had het grootste gedeelte 
van de wedstrijd het heft in handen. 
Manon van der Plas maakte goed 
gebruik van een vrije bal en wist in 
de korte hoek te scoren.
Ondanks de fysieke wedstrijd en 
de scheidsrechter die wat vreemde 
aanwijzingen gaf speelde Rijnsoe-
ver als een goed en vooral hecht 

Handbaldames en 
-heren halen winst op 
in Wateringen

team. Zij hebben de wedstrijd ge-
wonnen met 6-11.

Heren
De heren senioren van Rijnsoever 
moesten het zondag opnemen te-
gen de heren van Velo. Er was regen 
voorspeld maar gelukkig bleef het 
droog. Het werd een wedstrijd met 
twee gezichten, die winnend werd 
afgesloten door de Katwijkers. Het 
was in het begin even wennen voor 
Rijnsoever. Het spel werd gespeeld 
op kunstgras en Velo had een heel 
jong team op de been gebracht. Het 
team speelde vorig jaar nog mee met 
de junioren. Het waren dan ook de 
break-out die Rijnsoever de das om 
deed in de eerste helft. Rijnsoever 
maakte veel fouten en stond in de 
verdediging te slapen. In de rust was 
het 10-8 in het voordeel van Velo. 

Na de rust was het spelbeeld totaal 
veranderd. Het ervaren team van 
Rijnsoever hield de verdediging nu 
heel compact en speelde het tactisch 
uit. Er werd rustig rondgespeeld en 
dat haalde het tempo uit de wed-
strijd. Velo kwam niet meer in het 
spel voor en kon aanvallend vrijwel 
niets meer klaarspelen. Dit mede 
door fantastisch keeperswerk van 
Eric Klinkenberg. Rijnsoever bleef 
Velo verassen in de aanval en scoor-
de met slimme ballen. De keeper 
van Velo had hier geen antwoord 
op. Zelfs veteraan Leo Knijnenburg 
-die met zijn zesenzestigste leeftijd 
nog meespeelde aan Katwijkse zij-
de- wist de keeper te passeren en een 
doelpunt mee te pakken. 

De eindstand was 14-20 in het voor-
deel van Rijnsoever. Rijnsoever 
heeft nu al twee wedstrijden gewon-
nen, terwijl men bang was in deze 
klasse weggespeeld te worden. Wie 
weet kan Rijnsoever zelfs meedraai-
en in de top van het klassement.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.
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De blauwwitten spelen komende za-
terdag de tweede thuiswedstrijd van 
het seizoen. Op sportpark Nieuw 
Zuid is Ter Leede de tegenstander 
van Quick Boys. 
De Sassenheimers kennen een goede 
start van de competitie en worden 
gezien als een van de titelkandidaten 
in de Hoofdklasse A. 

Voetbalvereniging Ter Leede is 
opgericht op 30 april 1930. De 
roodgelen spelen hun thuiswedstrij-
den op sportpark Roodemolen in 
Sassenheim. De club van voorzitter 
Jan Schoen telt ongeveer negenhon-
derd leden. Ter Leede boekte de 
grootste successen in de seizoenen 
1956-1957 en 1958-1959 toen 
telkens het zaterdagkampioenschap 
in de wacht werd gesleept. In het 
seizoen 2003-2004 werd beslag 
gelegd op de KNVB-beker voor 
amateurs. De laatste jaren presteren 
de Sassenheimers matig. 

Na de teleurstellende nederlaag in het 
thuisduel met ODIN’59 hebben de blauw-
witten afgelopen zaterdag de draad weer 
opgepakt. Bij RKAV Volendam boekte de 
ploeg van trainer Jos van Eck een verdiende 
1-2 overwinning. Hierdoor steeg Quick Boys 
naar een gedeelde derde plaats met slechts 
één punt achterstand op koplopers Ter Leede 
en Young Boys.

In vergelijking met een week eerder speelde 
Michael van der Heijden niet mee. De 
spelbepaler kampt met een achillespeesbles-
sure. Aanvoerder Niels van Duijn stond 

op het middenveld geposteerd, terwijl ver-
dediger Houssin Bezzai debuteerde in de 
basiself. 
Vanaf het eerste fluitsignaal gingen de 
blauwwitten op jacht naar de openingstref-
fer. Na twaalf minuten spelen konden de 
meegereisde supporters voor de eerste keer 
juichen. Na een goede actie van Chelton 
Linger legde Maarten Bak aan voor een 
voorzet. De kopbal van Patrick Duarte was 
vervolgens onhoudbaar voor keeper Kees 
Tol van de thuisploeg: 0-1. Niet veel later 
leek Linger de voorsprong te verdubbelen, 
maar zijn knappe inzet uit de draai werd 

gestopt door Tol. De blauwwitten 
speelden gedreven en een tweede 
treffer leek slechts een kwestie van 
tijd. Jaap van der Plas, spelend 
van de linkerkant, was met een 
geplaatst schot nog dicht bij een 
doelpunt. 
Quick Boys leek met een voor-
sprong te gaan rusten, maar de 
eerste de beste mogelijkheid 
voor RKAV Volendam was direct 
raak. Twijfelachtig optreden van 
Marciano Kastoredjo stelde Henk 
Veerman in staat om op Peter 
Messemaker af te stevenen. 
Oog-in-oog met de Katwijkse 
sluitpost faalde de aanvaller van 
de gastheren niet: 1-1. 
Beide teams kwamen onge-
wijzigd uit de kleedkamers. Op 
een aantal hoekschappen na zorgde de 
aanvalsdrift van de blauwwitten niet voor 
gevaar. Nadat Kwong-Wah Steinraht 
in het veld was gekomen voor Hendrik 
van Beelen, kwam Quick Boys niettemin 
opnieuw op voorsprong. Het voorberei-
dende werk was van Linger en Van Duijn 
schoot de bal verwoestend binnen: 1-2. De 
treffer leek in eerste instantie bevrijdend 

te werken. Derek van der Plas, in het veld 
gekomen voor de moegestreden Linger, 
scoorde bijna uit de draai en Steinraht 
wist met een lepe, achterwaartse kopbal 
doelman Tol voor de derde keer te pas-
seren. Nadat Yuri Guijt in de slotfase zijn 
competitiedebuut had gemaakt voor de 
blauwwitten, kroop Quick Boys door het 

In het seizoen 2007-2008 streed Ter 
Leede tegen degradatie en wisten 
de roodgelen ternauwernood het 
vege lijf te redden middels het win-
nen van een promotie/degradatie-
duel. 
Met dertig punten uit zesentwintig 
duels eindigde Ter Leede vorig 
seizoen op een teleurstellende 
negende plaats op de ranglijst. 
De technische commissie van de 
Sassenheimers heeft zich om die 
reden behoorlijk ingespannen om 
de selectie te versterken. Zo hebben 
Tristan Buchinhoren (Young Boys), 
Danilo Pedrini (FC Rijnvogels), 
Olaf Schell (Young Boys), Gert-Jan 
Tamerus (SVZW) en Jeroen Vrolijk 
(FC Lisse) zich aan de club verbon-
den. Hiertegenover stond het vertrek 
van onder andere Houssin Bezzai 
(Quick Boys), Remy Constancia 
(Voorschoten’97), Ryan Holman 
(Barendrecht), Thom 

Lommers (Altior) en Lukas Wiering 
(SJC). 
Met zeven punten uit drie duels is 
Ter Leede momenteel de trotse lijst-
aanvoerder van de Hoofdklasse A. 
De seizoensouverture tegen Sparta 
Nijkerk werd winnend afgeslo-
ten (3-1), terwijl in het uitduel met 
Young Boys een punt werd gepakt 
(2-2). Afgelopen zaterdag boekten 
de Sassenheimers in eigen huis op 
de valreep een overwinning op 
Zwaluwen’30 dankzij een doelpunt 
van spits Buchinhoren. 
In het verleden speelden Ter Leede 
en Quick Boys zesentwintig keer 
eerder tegen elkaar. Ter Leede won 
acht duels, slechts vier wedstrijden 
eindigden onbeslist, terwijl Quick 
Boys veertien keer aan het langste 
eind trok. Op sportpark Nieuw Zuid 
won Ter Leede even vaak van Quick 
Boys als andersom: vijfmaal. Drie 

onderlinge confrontaties in 
Katwijk leverden geen winnaar 
op. Vorig seizoen was Quick 
Boys in twee ontmoetingen dui-
delijk te sterk voor Ter Leede. 
Op Nieuw Zuid wonnen de 
blauwwitten overtuigend met 
5-0 en ook in Sassenheim 
lieten de Katwijkers er geen 
gras over groeien: 4-0.

Het belooft een interes-
sante ontmoeting te worden 
op sportpark Nieuw Zuid. 
Scheidsrechter A.L. van de 
Ketterij is door de voet-
balbond aangesteld om 
de Bollenstreekderby in 
goede banen te leiden. De 
inwoner van Goes fluit om 
15.00 uur voor de aftrap.

Voorbeschouwing: Quick Boys krijgt 
koploper Ter Leede op bezoek

Quick Boys
Clubpagina

Quick Boys pakt de 
draad weer op

Quick Boys-doelman Peter Messemaker plukt de bal uit de lucht voordat Volendammers Henk Veerman (links) 

en Stefan Plat gevaarlijk kunnen worden.
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spreekwoordelijke oog van de naald. In de 
kluts belandde de bal nog op de paal naast 
de aan de grond genagelde Messemaker. 
De bezoekers sleepten de voorsprong uitein-
delijk over de eindstreep, waardoor Quick 
Boys drie punten mocht bijschrijven.

In navolging van het eerste elftal hebben de 
meeste selectieteams het afgelopen week-
end drie punten behaald. 
Het tweede elftal won overtuigend bij FC 
Rijnvogels 2 (4-1), terwijl Quick Boys 3 voor 
een zevenklapper zorgde op bezoek bij 
Semper Altius (7-0). Het eerste dameselftal 
maakte zelf de tien vol in de uitwedstrijd 
tegen Berkel DA2 (10-0). 
Quick Boys A1 kwam op eigen veld net te 
kort tegen Vitesse/AGOVV A1 (3-4) en ook 
de B-junioren bleven na hun ontmoeting met 
Alphense Boys B1 met lege handen achter 

(1-4). Quick Boys C1 deelden de punten 
met Barendrecht C1 (2-2). 

De D-pupillen hielden Forum Sport D1 van 
zich af (4-3), terwijl Quick Boys E1 korte 
metten maakte met Rijnsburgse Boys E2 
(6-3). Tot slot eindigde de derby tussen 
Quick Boys F1 en FC Rijnvogels F1 in een 
monsterzege voor de thuisploeg (13-1).
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Selectieteams volgen 
goede voorbeeld

In de herfstvakantie, op woendag 19 okto-
ber aanstaande, organiseert de jeugdop-
leiding van K.v.v. Quick Boys de jaarlijkse 
Dirk Kuijt Voetbal Techniekdag met een 
dagvullend programma voor spelers van 9 
tot en met 12 jaar. 
Het belooft een zeer leuke en leerzame dag 
te worden. Tegen een financiële bijdrage 
van slechts € 25,- leren de spelers onder
leiding van gediplomeerde trainers diverse 

techniek- en wedstrijdvormen. Daarnaast 
wordt een lunch verzorgd. Na afloop ont-
vangen de spelers een bal, een shirt en een 
certificaat. 

Via de website www.quickboys.nl kunnen 
deelnameformulieren worden gedownload. 
De inschrijving kan worden ingeleverd bij 
de jeugdcommissiekamer. Het aantal plaat-
sen is beperkt, dus wees er snel bij.

Woensdag 19 oktober
Dirk Kuijt Voetbal 
Techniekdag
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Wedstrijdrooster
Basketbal

Voetbal

Waterpolo

Heren 1 van tafeltennisvereni-
ging is goed uit de startblokken 
gekomen in de eerste speelronde 
de landelijke tafeltenniscompeti-
tie. In de eerste wedstrijd van het 
najaarsseizoen werd een 6-4 uit-
zege geboekt op Tanaka.

De Katwijkse tafeltennismannen 
zijn ingedeeld in een 2e divisie poule 
met teams waartegen geen enkele in 
het recente verleden werd gespeeld. 
In de verschillende teams spelen 
veel bekende en geroutineerde spe-
lers, maar het is lastig inschatten 
hoe de onderlinge sterkteverhou-
dingen zullen zijn. Van Tanaka, uit 
Etten-Leur, was op voorhand be-
kend dat het team zich de afgelopen 
seizoenen na drie kampioenschap-
pen op rij vanuit de regionale klas-
sen naar de tweede divisie omhoog 
heeft gespeeld. Het team heeft zich 
versterkt en zal met zes ervaren spe-
lers handhaving nastreven.

Lijfsbehoud
De mannen van Rijnsoever hebben 
na een wisselvallig voorjaarsseizoen 
en de altijd (te) lange zomerstop 
weer zin in een nieuwe competi-
tieronde. De teamsamenstelling is 
ongewijzigd gebleven en de Katwij-
kers gaan er helemaal voor om elke 
wedstrijd iets moois neer te zetten. 
Ook zij hebben, net als de tegen-
stander, lijfsbehoud als doelstelling.
De wedstrijd tussen beide ploegen 
ging zeer gelijk op. Tanaka boekte 
een aantal ruime overwinningen. 

Opvallend was het ijzersterke dub-
belspel van de thuisploeg. Ondanks 
het feit dat dit toch een van de fa-
voriete onderdelen van de Rijnsoe-
venaren is, konden de bezoekers 
na drie snelle games alweer op de 
bank plaatsnemen. Voor de Kat-
wijkers was Matthijs van der Hei-
den goed bezig. Hij speelde aan-
vallend, maakte weinig ’unforced 
errors’ en pakte zo twee verdiende 
overwinningen. Ook Roald van der 
Landen startte het nieuwe seizoen 
voortvarend met 3 overwinningen, 
waarvan er slechts 1 over de volle 5 
games gespeeld werd.

Het verschil in de ontmoeting van 
afgelopen zaterdag zat in de staart. 
Jeroen Holten wist in de laatste 

wedstrijd van de dag een 0-2 ach-
terstand en het overleven van een 
aantal matchpoints om te buigen 
tot een 3-2 overwinning. Hiermee 
stelde hij alsnog de zege veilig voor 
de Rijnsoevenaren. Met zes punten 
zijn de Katwijkers zeer tevreden en 
zijn de heren het seizoen goed ge-
start.

Programma
Zaterdag 24 september spelen om 
14.30 twee teams in de eigen War-
menhoven zaal aan Sandtlaan 54, 
Katwijk. Naast heren 1, zal ook het 
eerste damesteam haar thuisdebuut 
maken.
Dames 1 - Shot ’65 1
Heren 1 - Wilvo / TTV Bergeijk 1

Tafeltennisheren openen
seizoen met winst op Tanaka

Matthijs van der Heiden was goed voor twee overwinningen.
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Winst voor Kamakura Katwijk 
afgelopen zaterdag op het FFC 
Jeugdgala in Amsterdam-Sloten. 
De 15-jarige John Rapmund kwam 
uit voor de Katwijkse kickboksers 
en haalde zijn winst in twee ronden 
met een indrukwekkende serie trap-
technieken.
Het deelnemersveld bestond uit 
kinderen en jongeren tussen de 8 en 
15 jaar. Naast de verplichte hoofd- 
en beenbeschermers voor de jeugd 
waren nog een aantal extra bescher-
mingsregels ingevoerd. Zo mochten 
er onder meer geen stoten of recht-
streekse trappen op het gezicht ge-

plaatst worden met als doel om de 
jeugd netter en technischer te laten 
vechten zoals dat in Thailand het 
geval is.
De 15-jarige Rapmund moest het 
opnemen tegen een 14-jarige te-
genstander. Al snel focuste John 
zich op het geven van lowkicks en 
knieën op het lichaam van zijn op-
ponent die hier zichtbaar last van 
had. In de tweede ronde ging Rap-
mund verder op de ingezette koers 
en als snel bleek zijn tegenstander 
het niet meer aan te kunnen. De 
scheidsrechter greep in en de winst 
ging naar de Katwijker.

Winst Kamakura-jeugd
John Rapmund tussen zijn trainers.
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Voor het eerst in de geschiedenis 
van de basketballvereniging 
STOL-Grasshoppers speelt het 
eerste Heren team op landelijk 
niveau. Aangezien er weinig be-
kend is over de tegenstanders in 
de competitie, is de doelstelling 
voorlopig handhaving. Met de 
winstpartij van afgelopen zater-
dag is de eerste stap gezet.

De voorbereiding van het seizoen 
verliep zeer vlot, op enkele kleine 
blessures na. Waar in het begin 
van de voorbereiding vooral aan 
de conditie gewerkt werd, werd er 
langzaam maar zeker aan de speel-
stijl van dit jaar gewerkt. Snel at-
tractief  basketball, met als basis 
een hechte verdediging.

Het team staat dit jaar weer onder 
de leiding van de ervaren coach 
Lace Strong, die geassisteerd wordt 
door assistent-coach Herman La-
kerveld. Er zijn ook twee nieuwe 
spelers toegevoegd, Wesley Groen 
en Jeroen Reitsema. Laatstge-
noemde speelde in zijn jeugd ook 
al bij Grasshoppers, terwijl Wesley 
Groen lid was van het Eredivisie-
team Jongens onder 18 jaar.

De eerste wedstrijd van het sei-
zoen werd gespeeld in Nijmegen 
tegen de Wildcats. Zoals eerder 
vermeld is er weinig bekend over 
de tegenstanders. Men wist alleen 
dat dit team de voorgaande jaren 
in de Promotiedivisie actief  was. 

Grasshoppers Heren 1 wint
eerste competitiewedstrijd

De herenselectie van Grasshoppers 2011-2012 bestaat uit (staand v.l.n.r.) Lace 
Strong (trainer/coach) Jeroen Reitsema, Mark van Delft, Jaco van Rhijn, 
Sebastian Hilla,Piotr Kogus, Arie Hoek, Herman Lakerveld (assistent coach). 
Geknield: Rick Freke, Sebastiaan Kuijt, Wesley Groen, Amerik van Duijvenbode, 
Marcus Potters.
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KBV Grasshoppers

Vrijdag 23 september
20.45 uur Grasshoppers DU20 1 - 

HLB Accountants 1
Uit
19.15 uur Waddinxveen Flyers 2 - 

Grasshoppers JU14 2

Zaterdag 24 september
10.15 uur Grasshoppers MU16 2 - 

Forwodians 1
10.15 uur Grasshoppers MU10 1 - 

BV Leiderdorp 1
12.00 uur Grasshoppers JU14 1 - 

BS Leiden 2
12.00 uur Grasshoppers JU16 2 - 

HBV The Jumpers 2
14.00 uur Grasshoppers MU14 1 - 

DAS 1
14.00 uur Grasshoppers MU18 2 - 

Zoebas 1
16.00 uur Grasshoppers MU16 1 - 

Cangeroes 1
16.00 uur Grasshoppers HS 3 - 

Forwodians 3
18.00 uur Grasshoppers DS 3 - 

Rotterdam-Zuid 1
18.00 uur Grasshoppers DS 4 - 

M.S.V. Basketball 1
20.15 uur Grasshoppers HS 1 - 

Dunckers 1

Uit
11.00 uur BS Leiden 2 - 

Grasshoppers MU16 3
11.15 uur Forwodians 1 - 

Grasshoppers MU12 1
13.00 uur BV Squirrels 1 - 

Grasshoppers MU12 2
13.30 uur BC Apollo A’dam 2 - 

Grasshoppers JU18 1
13.45 uur Crackerjacks 1 - 

Grasshoppers DU20 2
14.00 uur Punch 2 -

Grasshoppers HS 2
14.00 uur Springers 1 - 

Grasshoppers JU12 3
14.45 uur Zoebas 1 -

Grasshoppers MU14 3
16.00 uur The Jump 1 - 

Grasshoppers JU12 2
16.00 uur BV Leiderdorp 2 - 

Grasshoppers JU18 2
16.45 uur BS Leiden 2 - 

Grasshoppers JU12 1
17.15 uur Waddinxveen Flyers 2 - 

Grasshoppers MU10 2
20.30 uur The Black Eagles 1 - 

Grasshoppers DS 2

Deze colomn wordt gesponsord door:

Ook dit jaar zal ik weer een column gaan 
verzorgen voor De Rijnsburger en De
Katwijksche Post. Precies vier jaar geleden 
deed ik dit ook, een jaar lang. Dit alles 
heeft natuurlijk te maken met de Olympische Spelen.
Ik kreeg destijds veel leuke reacties op de stukjes.

Drie jaar geleden waren de Spelen in Peking, komend seizoen - juli 2012 - 
zoeken we het wat dichter bij huis. Londen is de eindbestemming. Leuk ook 
voor de Nederlandse supporters. Ik zie de oranje pleinen nu al voor me. De 
afgelopen drie jaar heeft alles hiervoor in het teken gestaan. Elk WK, EK of 
welke wedstrijd dan ook, was een tussenstation naar de Spelen. Belangrijk, 
maar niet het hoofddoel. Wat is dan wel het hoofddoel?
Om dit uit te leggen is het goed om te weten wat ik de afgelopen jaren heb 
uitgespookt. Verschillende WK’s en EK’s zijn er voorbijgekomen. Eigenlijk 
allemaal met goede resultaten. Zo won ik in december 2010 tijdens het EK 
korte baan in Eindhoven brons op de 50 meter rugslag. Mijn eerste individu-
ele medaille bij de senioren op een groot toernooi. Een paar maanden eer-
der won ik met de 4x100 meter wisselslag estafetteploeg brons tijdens het 
EK lange baan in Boedapest. Een geweldig moment om aan terug te denken 
en tegelijkertijd een boost voor het Nederlandse mannen zwemmen. We 
tellen echt weer mee. De afgelopen paar jaar wonnen alleen dames zoals 
Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo medailles. 

Met die estafetteploeg hebben we ons ten doel gesteld om een medaille te 
winnen in Londen. Ambitieus, maar niet onmogelijk.  Dit blijkt uit de resul-
taten van afgelopen zomer, waar we met dit team (Lennart Stekelenburg op 
de schoolslag, Joeri Verlinden op de vlinderslag, Sebastiaan Verschuren op 
de borstcrawl en ikzelf zwom rugslag) op een 5e plaats eindigden tijdens de 
Wereldkampioenschappen in Shanghai. 
Naast de estafette ben ik ook persoonlijk geplaatst voor Londen op de 100 
meter rugslag. De 200 meter rugslag miste ik op een haar (15-honderste van 
een seconde) maar hiervoor zijn nog drie kwalifi catie mogelijkheden later in 
het seizoen. 

Over twee weken zal ik jullie meer vertellen over mijn Olympische droom 
en waar ik me zoal mee bezig houd. Wil je mijn ’road to Londen’ van nog 
dichterbij mee maken? Kijk dan op www.nickdriebergen.nl of volg me op 
Twitter: @nick3bergen

Met een medaille op het gemeentehuisplein, dat is het doel.

Nick Driebergen
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It’s London It’s London 
calling calling 

Voetbalvereniging Katwijk

Zaterdag 24 september
Senioren
Montfoort 1 - Katwijk 1 14.30
Katwijk 2 - Rijnvogels 2 10.30
Ter Leede 2 - Katwijk 3 11.00
Katwijk 4 - Kagia 2 14.00
Haz. Boys 2 - Katwijk 5 12.00
Katwijk 6 - Semper Altius 3 12.30
Katwijk 7 - Quick Boys 6 12.15
UVS 2 - Katwijk 9 14.30
Katwijk 10 - Lisse 5 14.00
Lisse 10 - Katwijk 11 15.00
Nispen van 1 - Katwijk 12 15.45
VVSB 6 - Katwijk 13 16.15
Rijnsb.Boys 15 - Katwijk 14 16.00

Junioren
Katwijk A1 - HBS A1 14.30
Katwijk A2 - Lisse A2 12.00
Katwijk B1 - ASC B1 12.00
Foreholte B2 - Katwijk B2 15.15
Katwijk B3 - Lisse B5 10.30
Katwijk B4 - Quick Boys B7 10.00
Katwijk C1 - FC ’s-Grav.z. C1 10.30
Valken’68 C1 - Katwijk C2 9.00
Noordwijk C3 - Katwijk C3 10.30

Pupillen
Rijnsb.Boys D1 - Katwijk D1 8.30
Katwijk D2 - Ter Leede D2 9.00
Katwijk D3 - Quick Boys D4 8.30
Ter Leede D4 - Katwijk D4 9.00
Kagia D3 - Katwijk D5 9.00
Foreholte E1 - Katwijk E1 11.15
Noordwijk E2 - Katwijk E2 11.15
Lisse E4 - Katwijk E3 8.45
Katwijk E4 - Rijnsb.Boys E4 9.30
Katwijk E5 - SJC E6 8.30
Rijnvogels E7 - Katwijk E6 8.45
Katwijk E7 - ASC E8 8.30
Katwijk E8 - Boshuizen E1 9.30
Noordwijk F1 - Katwijk F1 8.45
SJC F2 - Katwijk F2 10.30
Katwijk F3 - Foreholte F5 8.30
Katwijk F4 - Rijnvogels F4 9.30
Katwijk F5 - Rijnvogels F5 8.30
Voorsch.’97 F11 - Katwijk F6 10.45
Quick Boys F10 - Katwijk F7 9.30
Katwijk F8 - Rijnsb.Boys F13 10.30
Katwijk F9 - Gr.WII VAC F13 9.30

Dames
Katwijk DA1 - Haz. Boys DA1 14.30

Quick Boys
Zaterdag 24 september

Quick Boys - Ter Leede 15.00
Quick Boys 2 - Rijnsb Boys 2 12.00
Quick Boys 3 - Gravenz 2 14.00
Quick Boys 4 - Rijnvogels 3 12.00
Vredenburgh 2 - Quick Boys 5 12.30
Katwijk 7 - Quick Boys 6 12.15
Quick Boys 7 - Oegstgeest 5 12.00
Voorsch ’97 5 - Quick Boys 8 14.30
UDO 2 - Quick Boys 9 15.00
Quick Boys 10 - FC Lisse 4 14.00
Teylingen - Quick Boys 11 14.00
Quick Boys 12 - Ter Leede 5 12.00
Rijnvogels 7 - Quick Boys 13 16.00
Quick Boys 14 - Rijnvogels 9 14.00
Quick Boys 15 - Rijnsb B. 11 14.00
VVSB 8 - Quick Boys 17 12.00
Quick Boys 18 - Lugdunum 7 16.00
Quick Boys 19 - Valken ’68 8 16.00
Volendam A1 - Quick Boys A1 14.30
Den Hoorn A1 - QB A2 14.45
Valken ’68 A1 - QB A3 14.30
Quick Boys A4 - ASC A2 16.00
Quick Boys A5 - Noordw. A2 16.00
  
Vol’dam (am) B1 - QB B1 12.00
Teylingen B1 - Quick Boys B2 12.00

Boshuizen B1 - Quick Boys B3 12.00
Quick Boys B4 - Rijnsb B. B3 16.00
Rijnsb B. B4 - Quick Boys B5 12.15
Katwijk B4 - Quick Boys B7 10.00
  
Spart. ’20 C2 - Quick Boys C1 10.15
VVSB C2 - Quick Boys C2 11.00
Quick Boys C3 - Blauw Zw C1 10.00
Kagia C1 - Quick Boys C4 9.00
Foreholte C3 - Quick Boys C5 13.15
RCL C5 - Quick Boys C6 13.10
Quick Boys C7 - Rijnsb B. C4 10.00
Quick Boys C8 - RCL C6 8.30
VVSB D7M - Quick Boys D10 8.30
QB D11M - Rijnsb B. D7 10.30
Voorsch ’97 D1 - QB D1 10.30
VVSB D2 - Quick Boys D3 8.30
Katwijk D3 - Quick Boys D4 8.30
UVS D3 - Quick Boys D5 12.15
Teylingen D2 - Quick Boys D6 9.00
FC Lisse D4 - Quick Boys D7 10.00
Quick Boys D8 - VVSB D5 8.30
SJC D4 - Quick Boys D9 10.30
Quick Boys E10 - VVSB E9M 10.30
Rijnsb B. E8 - Quick Boys E11 9.30
Quick Boys E12 - Abbenes E1 8.30
Ter Leede E8 - Quick Boys E13 9.45
Valken ’68 E2 - Quick Boys E1 10.00
Quick Boys E2 - UVS E1 9.30
Quick Boys E3 - Rijnvogels E2 8.30
Quick Boys E4 - Warmunda E3 8.30
FC Lisse E7 - Quick Boys E5 10.00
Quick Boys E6 - UDO E4 8.30
QB E7 - Voorsch ’97 E11 10.30
Noordwijk E4 - Quick Boys E8 11.15
RCL E10 - Quick Boys E9 9.30
Quick Boys F10 - Katwijk F7 9.30
Voorsch ’97 F12 - QB F11 11.45
Foreholte F12 - QB F12 10.00
SJC F5 - Quick Boys F13 8.30
Warmunda F3 - Quick Boys F14 9.00
QB F15 - Ter Leede F10 10.30
Kagia F1 - Quick Boys F2 9.00
Quick Boys F3 - VVSB F3 9.30
Quick Boys F4 - GHC F2 8.30
Rijnsb Boys F3 - Quick Boys F5 9.30
Quick Boys F6 - VVSB F4 9.30
Rijnsb B. F6 - Quick Boys F7 11.00
Quick Boys F8 - FC Lisse F6 8.30
Rijnsb Boys F9 - Quick Boys F9 8.30
Quick Boys DA1 - ARC DA2 14.00
Oegstg. E4 - Quick Boys E14 8.30
DWO MA1 - QB MA1 15.00
QB MB1 - Binnenmaas MB1 10.00
QB MB2 - Berkel MB2 12.00
Foreholte MC1 - QB MC1 13.15

FC Rijnvogels 

Zaterdag 24 september

Senioren 
BVCB 1 - Rijnvogels 1 14.30
Katwijk 2 - Rijnvogels 2 10.30
Quick Boys 4 - Rijnvogels 3 12.00
Roodenburg 3 - Rijnvogels 5 12.00
Leiden 5 - Rijnvogels 6 12.00
Rijnvogels 7 - Quick Boys 13 16.00
Rijnvogels 8 - VVSB 3 14.00
Quick Boys 14 - Rijnvogels 9 14.00
Rijnvogels 10 - Nispen van 2 16.00
Rijnvogels 11 - VVSB 7 14.00
Rijnvogels 12 - Lisse 12 16.00
RCL 10 - Rijnvogels 13 15.30
Rijnvogels 14 - DSO 18 20.00
RCL 11 - Rijnvogels 14 13.45

G-junioren 
Rijnvogels G1 - Oranje Wit G1 12.30
Rijnvogels G2 - Honsel.d. G2 12.30
Vlotbrug G1 - Rijnvogels G3M 10.00
DWO G1G - Rijnvogels G4 11.15

Jeugd 
VVSB A2 - Rijnvogels A1 14.30
VVSB B2 - Rijnvogels B1 12.30
SJC B2 - Rijnvogels B2 10.30
Rijnvogels C1 - Lisse C2 10.30
Rijnvogels C2 - Noordwijk C2 8.45
Rijnvogels C3 - VVSB C3 12.15
Rijnvogels C4 - Valken’68 C2 10.30
Rijnvogels D1 - UDO D1 18.30
DoCoS D2 - Rijnvogels D1 13.15
Foreholte D3 - Rijnvogels D2 10.00
Foreholte D4 - Rijnvogels D3 8.30
RCL D5 - Rijnvogels D4 8.30
Rijnvogels D5 - RCL D6 8.45
Rijnvogels D6 - Noordwijk D5 8.45
Foreholte E2 - Rijnvogels E1 10.00
Quick Boys E3 - Rijnvogels E2 8.30
Rijnvogels E3 - Kagia E2 11.00
Valken’68 E4 - Rijnvogels E4 9.00
Rijnvogels E5 - Lisse E8 11.00
Rijnvogels E6 - Lisse E10 9.45
Foreholte E12 - Rijnvogels E7 18.30
Rijnvogels E7 - Katwijk E6 8.45
Rijnvogels E8 - Rijnsb.Boys E9 9.45
SJC E9 - Rijnvogels E9 8.30
Rijnvogels F1 - ASC F1 8.45
Rijnvogels F2 - Rijnsb.Boys F2 9.45
Teylingen F2 - Rijnvogels F3 9.00
Katwijk F4 - Rijnvogels F4 9.30
Katwijk F5 - Rijnvogels F5 8.30
Rijnvogels F6 - SJC F4 8.45
Rijnsb. B. F16M - Rijnv. F7 10.00

Dames 
Rijnvogels DA1 - CJVV DA1 14.00
Rijnvogels DA2 - ARC DA1 14.00
Noordwijk DA1 - Rijnv. DA3 12.30
DoCoS DA2 - Rijnvogels DA4 12.15
Rijnvogels MA1 - IFC MA1 11.00
Bernardus MA1 - Rijnv. MA2 14.30
Rijnsb. B. MB1 - Rijnv. MB1 10.30
Rijnsb. B. MC1 - Rijnv. MC1 11.00
ONA MC1 - Rijnvogels MC2 9.30

Z&PC Katwijk

Zaterdag 24 september 

Thuis:
18.30 Dames 1 - NieMo 1 

Uit :
15.15 De Zijl CJ1 - Jongens 

Aspiranten CJ1
15.45 NZ&PC EG1 - Pupillen EG1
17.15 NZ&PC 1 - Heren 4
17.15 ZPB BJ1 - Jongens Asp. BJ1
17.45 ZDHC CJ1 - Jongens 

Aspiranten CJ2
18.35 AZL DG1 - Pupillen DG1
19.45 DKD/Koudekerk 2 - Heren 3
21.15 MNC Dordrecht 2 - Heren 1

Bij STOL-Grasshoppers was alleen 
Jeroen Reitsema afwezig, vanwege 
zijn wittebruidsweken. Aanvangs-
tijd van de wedstrijd was 8 uur, het 
team was echter al om half  7 aan-
wezig, waardoor de warming up 
optimaal verliep.

De geelhemden begonnen de wed-
strijd dan ook scherp en al snel 
werd er een voorsprong gepakt van 
2-11. Wildcats bleek hier echter niet 
van onder de indruk en liep al weer 
snel in door simpel maar effectief  
basketball te spelen. Het team uit 

Nijmegen bleek uit verschillende 
ervaren spelers te bestaan die door 
simpele screens and pick-and-rolls 
gemakkelijk tot een score kwamen. 
Grasshoppers verdedigde dan ook 
slecht, door miscommunicatie en 
een slechte helpside cq. rugdekking. 
Aan het eind van het eerste kwart 
werd echter een kleine voorsprong 
gepakt door een verre driepunter 
van Groen. 

Het tweede kwart werd deze voor-
sprong al snel weggegeven door 
een 10-2 run van Wildcats. Door 
foutenlast moest center Jaco van 
Rhijn al snel op de bank plaats ne-
men. In de aanval werden verkeerde 
beslissingen genomen waardoor er 
maar 8 punten bij Grasshoppers 
bijgeschreven konden worden. Dit 
resulteerde in een achterstand van 
9 punten in de rust.

Nadat coach Strong duidelijk had 
aangegeven wat er beter moest, 
werd het derde kwart nog slechter 
begonnen dan het tweede, Gras-
shoppers bleek niet goed geluisterd 
te hebben en maakte dezelfde fou-
ten als in de eerste helft. Wildcats 
liep dan ook uit naar een voor-
sprong van 15 punten. Na een time-
out halverwege het derde kwart 
stond de verdediging opeens wel en 
door een scherpe press op de verde-
diging werden er veel steals gepakt 
en werd de achterstand terugge-
bracht tot 6 punten. Door een aan-
tal goede combinaties van Sebas-
tian Hilla en Jaco van Rhijn werd 
er zelfs een voorsprong gepakt. 
Arie Hoek wist door een aantal 
aanvallende rebounds, met daaruit 
volgende scores, het positieve ver-
schil nog groter te maken. Wildcats 
kon zich hier niet meer van herstel-
len door foutenlast en tijdsdruk, 
waardoor de eerste winstpartij voor 
Grasshoppers een feit is. 
In de tweede helft werd er dus 
overduidelijk wel gespeeld zoals 
het moest, vooral de verdediging 
was veel scherper wat resulteerde 
in simpele scores. Dit laat zien dat 
het team voorlopig op de goede 
weg is.

Volgende week word er thuis in 
Cleijn Duijn gespeeld tegen Dunc-
kers uit Hilversum, aanvangstijd is 
20.15 uur.

De tweede speelweek van de 
Jeugdcompetitie tafeltennis zit 
erop. En zoals dat gaat in compe-
tities: er was winst en verlies. Be-
langrijke constatering: er werd 
goed gespeeld. En heel opmerke-
lijk: de meisjes deden het opval-
lend goed.

Het eerste jeugdteam kwam in de 
2e klasse niet verder dan twee pun-
ten tegen het sterke Alexandria ’66. 
Eline Brussee en Laurens Meerkerk 
waren elk goed voor een overwin-
ning. Joanne Treurniet kon dit keer 
geen punten binnen halen. Team 
2 boekte een mooie overwinning 
bij De Treffers. Robert de Mooij 
kwam goed op dreef en liet goed 
spel zien. Twee winstpartijen waren 
een terechte beloning. Stephan de 
Vries speelde zijn eerste twee wed-
strijden uitstekend en hij won deze 
met overmacht. Ook de derde par-
tij ging aanvankelijk goed, maar na 
2-1 wist zijn tegenstander toch het 
tij te keren. Stephan viel wat terug 
en moest de partij aan de tegen-
stander laten. Ellen van Duijven-
bode, diva 1, was de ’grande dame’. 
Ze speelde haar spel gedegen en be-
heerst en wist zo alledrie haar par-
tijen te winnen.

Ook team 3 heeft een ’grande 
dame’: Denise Schrama, diva 2, 
bleef opnieuw ongeslagen en zette 
alle punten voor Rijnsoever op het 
bord. Dat betekent niet dat Ander-
son Heemskerk en Robin van der 
Plas het slecht deden. Anderson liet 
zien zijn draai in de vierde klasse 
gevonden te hebben: hij verloor een 
partij nipt in vijf  games en wist in 
zijn andere twee partijen een game 
te pakken. Robin is nieuw in de 
vierde klasse, maar zijn spel laat 
een duidelijk stijgende lijn zien. Dat 
gaat verder in de competitie punten 
opleveren.
Bij Team 4 was Ruben van Tilburg 
opnieuw de duidelijke kopman met 
drie overwinningen. Jasper Klin-
kenberg droeg ook goed zijn steen-
tje bij met twee keer winst. Invaller 
Nils Ravensbergen doet vooral er-
varing op. Toch wist hij al een game 
te pakken. Dat smaakt naar meer!

Ook al is het seizoen inmiddels een 
maandje onderweg: iedereen die 
aan wil haken is welkom! Zowel 
voor prestatiegerichte competitie-
spelers (of wie daar naartoe wil 
groeien) als de wat recreatiever in-
gestelde jeugd zijn er volop moge-
lijkheden om te komen spelen. 
Meer informatie op www.ttvrijn-
soever.nl of bij Anne ten Hove: 071 
4014160. Voor senioren bij Jan de 
Haas: 071 4016261.

Ping-pong-diva’s 
zetten de toon

Grand Dame Ellen van Duijvenbode in actie.
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Argonstraat 3

7463 PD  Rijssen

t 0548 – 80 19 80

f 0548 – 80 19 55

info@allurebouw.nl   

www.allurebouw.nl

Allure Bouw heeft tevens een vestiging in Alblasserdam.

Allure Bouw B.V. realiseert op dit moment een dubbel woonhuis met souterrain in Lisserbroek. Zoals 

bij ons de gewoonte is, tonen wij ook hier graag onze unieke bouwwijze. Een perfecte mix tussen 

traditionele, degelijke bouw en eigentijdse snelheid. De snelheid willen wij u graag tonen tijdens ons 

spectaculaire Open Huis. Tijdens uw aanwezigheid plaatsen wij op deze woningen de kap! Uit ervaring 

weten wij dat dit een indrukwekkend schouwspel is met een schitterend resultaat. Daarnaast lichten 

wij graag onze complete bouwmethode toe tijdens dit open huis. Vrijdag 30 september tussen 14.00 

en 19.30 uur, bent u hartelijk welkom aan de Narcissenstraat / Hillegommerdijk in Lisserbroek. Tijdens 

dit spectaculaire Open Huis zorgen wij zelfs voor de inwendige mens! Kijk voor een uitgebreide 

routebeschrijving op onze website of neem telefonisch contact op.

nu nog een dak...
Spectaculair Open Huis Lisserbroek!

Tijdens uw 
aanwezigheid 

plaatsen wij op één 
van de woningen 

het dak.

Tijdens uw 
aanwezigheid 

plaatsen wij op 
deze woningen 

het dak.

Narcissenstraat / 
Hillegommerdijk in 

Lisserbroek 

30 september tussen 14.00 en 19.30 uur

Verhinderd? Bel 0548 - 80 19 80 voor andere Open Huis data.



20-09-2011 Lieve opa en oma Kuyt, van harte gefeliciteerd met 
jullie 40ste trouwdag! Liefs, Kimberly, Lesley, William, Shirley, 
Sanne, Lotte, Peter en Naomy.

Op 25 september ziet Arie 
van der Plas zijn eerste grijze 
haar, want dan wordt hij 40 
jaar! Van harte gefeliciteerd 
en heel veel liefs van Gijzina, 
Melissa en Stefanie, xxx

Op 20 september is Jeffrey 
van Velzen 12 jaar geworden! 
Hartelijk gefeliciteerd van je 
vader, moeder, je 2 zussen en 
de honden.

Morgen ligt voor ons 
sterretje, Nya van der 
Niet haar 6de verjaardag 
in ’t verschiet! Hartelijk 
gefeliciteerd!

Maandag 19 september waren 
Sjaak en Lenie Floor 45 jaar 
getrouwd! Gefeliciteerd en be -
dankt voor het gezellige etentje! 
Kees, Pauline, Rik, Kim, Robbert, 
Annemieke, Max en Tim.

16 september zijn Martina van Duijn en Chris Guijt getrouwd! 
Bedankt voor deze grandioze dag! Families Van Duijn en 
Guijt.

Op 16 september 2011 
hebben Robert v. Duij-
venbode en Jeanette de Best 
elkaar hun ja-woord gegeven. 
Gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst op jullie levensweg.

Alle vrienden van Nico en 
Hanneke van Duyvenvoorde 
willen hun feliciteren met 
hun 25-jarig huwelijk. Nog 
heel veel jaren toegewenst 
hoor!

Op 15 september is onze 
kleinzoon en neefje Mick 
geboren, zoon van Chantal 
Janssen en André Vroege, broertje 
van Nina. Veel geluk toegewenst! 
Families Janssen en Vroege.
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Geboren

D.V. zaterdag 24 sept. a.s. 
zijn onze Jaap en Corrie 
van Rijn 35 jaar getrouwd! 
Hartelijk gefeliciteerd door 
moeder, Bouwe, Cocky, 
Edmeé en Paulus.

35 jaar getrouwdGetrouwd

40 jaar getrouwd

Jarig Jarig

Getrouwd

Jarig

25 jaar getrouwd

45 jaar getrouwd

Voor de gratis rubriek komen in 
aanmer king: geboortes, verlo-
vingen, huwelijken, huwelijks - en 
andere jubi lea (121/2, 25, 40, 50, 
60 en daarna iedere vijf jaar), 
verjaar dagen (alleen 50 jaar) 
en geslaagden van universitaire/
HBO-opleidingen. Plaatsing ge-
beurt alleen ach teraf. Felici taties 
worden in de ru briek niet opge-
nomen. Er wordt één foto per ge-
beurtenis geplaatst. Inzenden kan 
tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur in 
de week van plaatsing.

Stuur een briefje naar De Kat-
wijk sche Post, postbus 3066, 2220 
CB Kat wijk voor zien van de no-
dige gegevens. Opgeven aan de 
receptie kan natuurlijk ook. Wij 
plaat sen het bericht dan gratis 
voor u in onze krant, evenals de 
foto (zwart/wit of kleur) die u 
daarbij mag voegen.

In deze rubriek zijn felicitaties 
voor onder andere verjaardagen 
(bijvoorbeeld 40 jaar), jubilea 
en geslaagden (bijvoorbeeld een 
MBO-opleiding) die niet in aan-
merking komen voor gratis plaat-
sing, vooraf en naderhand ook 
mogelijk, maar alleen tegen con-
tante be taling aan de balie. 

De tekst mag maximaal 25 woor-
den zijn, de foto wordt op 1 kolom 
breedte geplaatst. Kosten € 7,-

Foto’s kunnen na plaatsing weer 
aan de receptie worden opge haald. 
Als u een voldoende gefrankeerde 
enveloppe met uw naam en adres 
bij voegt, dan sturen wij u de foto 
terug.

Foto’s worden alleen geplaatst als 
ze van voldoende kwaliteit zijn.

Hoera, 35 jaar getrouwd! Onze lieve opa en oma Esveldt zijn 
24 september a.s. 35 jaar getrouwd! Opa en oma, van harte 
gefeliciteerd met dit Koraal huwelijksjubileum. Wij wensen 
jullie nog heel veel mooie momenten met elkaar toe! Dikke kus 
van Melissa en Robin van Duijvenvoorde.

35 jaar getrouwd

DRAVERTJES

• 2e hands-fi etsen en 2e hands-
brommers/scooters bij Frans 
Luyten Tweewielers, Achterweg 22, 
Katwijk. Telefoon 071-4029035.

Dravertjes te koop aangeboden/
gevraagd tot maximaal 25 woorden 
zijn voor particulieren gratis. Meer 
woorden: 0,20 eurocent per woord. 
Per persoon mag slechts één gratis 
dravertje per editie worden ge-
plaatst.
Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per 
en/of over persoon.
Alle overige dravertjes € 5,00 tot 
max. 25 woorden. Meer woorden: 
0,20 eurocent per woord. 
Brieven onder nummer of bewijs-
nummers € 3,00 extra.

Eventuele fouten in schriftelijk opge-
geven advertenties worden niet 
gecompenseerd. 
Dravertjes kunnen zonder opgaaf 
van redenen worden geweigerd. 

U kunt uw Dravertje e-mailen naar 
dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, 
onder vermelding van uw naam, 
adres, postcode + woonplaats en 
telefoonnummer

• JUBILATE KRINGLOOP 
ROM MELMARKT, Pr. Hendrik-
kade 11, tel. 071-4075512/ 06-
13719872 (A. Meijvogel) Voor 
verkoop, inbreng en ophaal (ook 
bezorgen), ook leeghalen van in-
boedel tegen een vergoeding, open 
op zat.morgen en do.avond (min 
prijzen) E-mailadres: maybird@
ziggo.nl

• BEL THEO als u problemen heeft 
met uw computer, software etc. deze 
advertentie is hem aangeboden 
door de fysiotherapie Meeuwen-
laan (een tevreden klant). Tel. 071-
4080460.

• Te koop gevraagd: OUDERWET-
SE KINDERWAGEN. Van het 
merk Riemersma van 1963 of 1964. 
In goede staat en redelijke prijs. Te-
lefoon 071-4081947.

• REMEDIAL TEACHING in 
Katwijk. www.rtaanzee.nl / 06-
47769588. Aty Guijt-Hoekstra 
MSEN Specialist RT in het Primair 
Onderwijs.

Gijs en Cobie van Duijn zijn op 15 september 40 jaar getrouwd! 
Gefeliciteerd door Leen en Ali van der Plas.

40 jaar getrouwd

Afgelopen dinsdag is Dirk 
Plug 69 jaar geworden! Samen 
met Dine Plug- v.d. Does viert 
hij 30 september hun 45-jarig 
huwelijk! Gefeliciteerd! Kin-
de ren en kleinkinderen.

45 jaar getrouwd

Onze lieve opa en oma Sip 
waren 18 september 60 jaar 
getrouwd! Veel liefs van jullie 
klein en achterkleinkinderen! 
Onvergetelijke vaartocht 
zaterdag toegewenst.

60 jaar getrouwd

Hoera, vandaag wordt 
Stien van Duijvenvoorde 
80 jaar! Gefeliciteerd van je 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.

Hoera! Carolien Korbee 
wordt op 23 september 70 
jaar! Van harte gefeliciteerd! 
Veel liefs van je kinderen & 
kleinkinderen. 

Jarig Jarig

Dine Plug-van der Does is 
vandaag 65 jaar geworden! 
Gefeliciteerd met deze 
mijlpaal! Liefs, André & Inge, 
Dennis, Thomas, Erwin & 
Annemieke, Mirte en Mees.

Jarig

Hoera, Bente Meijvogel 
wordt morgen 23 september 
4 jaar! Gefeliciteerd, dikke 
kus van pappa, mamma, 
Marit en Fenna.

Hiep Hiep Hoera! Dinsdag 
27 september a.s. wordt onze 
oma, “Leny” 65 jaar! Lieve 
oma, van harte gefeliciteerd 
namens ons allemaal, xxxxx

Hoera, op 26 september 
wordt onze lieve schat, Britt 
Maagdelijn 6 jaar! Gefeliciteerd 
door opa en oma, Corne en 
Sandra, Shirley, Wesley, Gerard 
en Judith, William en Janine, xxx

Jarig Jarig Jarig

Op 23 september wordt Joke 
Zwaan 40 jaar! Hartelijk 
gefeliciteerd van pa, ma en 
alle Zwaantjes met aanhang.

Linda Deelstra, nu echt 40!! 
Gefeliciteerd, liefs de 4 van 5.

Jarig Jarig

Hoera, Jolanda van Maanen 
40 jaar! Gefeliciteerd van de 
familie Van Maanen.

Jarig

Hoera, op 25 september 
wordt Bryan Guijt 8 jaar! 
Gefeliciteerd van papa, 
mama, Joyce en de opa’s en 
oma’s.

Jarig

De liefste man en vader, Peter 
Maagdelijn is 19 september 
Abraham ge worden. Nog vele 
jaren! Dikke kus, Ada, Esther 
en Wilmar, Anne en Antoon 
en Evelien.

Dick Zandbergen wordt 
22 september 50! Tik em 
aan ouwe! Van je 4 zoons 
en 4 schone dochters en je 
lieftallige vrouw. 

Hoera, Maxim de Bie heeft 
zijn Bul Japankunde gehaald! 
Van harte gefeliciteerd 
namens opa en oma De Bie.

Abraham Abraham Geslaagd

Duifjes zo jullie zien, zijn jullie nog niet van ons af. Het 
weekend was super geregeld! Nogmaals bedankt! “De 
Bedelaars”.

Bedankt

Op 18 september is Lieke de Jong 
geboren. Dochter van Jackelien 
en René. Opa + oma van der Plas.

Geboren

Het was smikkelen en smullen don-
derdag 15 september op de Chris-
telijke Opleidingsschool. Die dag 
vond er namelijk een echte ‘high 
tea’ plaats. ‘s Morgens werd in elke 
groep, onder leiding van veel en-
thousiaste ouders, workshops ‘crea-
tief koken’ georganiseerd. In kleine 
groepjes mochten de kinderen van 
de groepen 1 t/m 8 zoete of har-
tige hapjes klaarmaken. Worsten-
broodjes, appelfl apjes, fruitspiesen, 
taarten, versierde cakejes, pizza, 
koekjes, lollies, sandwiches, pannen-
koekjes en dit alles in vele variaties. 
Natuurlijk moet een echte kok al-
tijd even proeven en menig vingertje 
verdween dan ook in de mond. Dat 
ook de ouders met slagroom of cho-

colade op schort of gezicht rondlie-
pen laat zien hoe hard er gewerkt 
werd. Nadat alles klaar was werden 
sommige  zelfgemaakte lekkernijen 
thuis worden afgebakken.
Toen de kinderen ‘s middags op 
school kwamen, waanden ze zich 
in ‘Sjakies chocoladefabriek’: de 
mooiste en lekkerste creaties waren 
op gezellig gedekte tafels uitgestald. 
Hele voetbalvelden waren geknut-
seld om de voetballers van kaas en 
worst te presenteren, spekjespingu-
ins stonden op de Zuidpool en har-
tige spiesjes op komkommerkroko-
dillen, gefl ankeerd door een enkele 
chocoladefontein. Dat de kinderen 
van al dit lekkers heerlijk gesmuld 
hebben laat zich raden.

High Tea op Opleidingsschool

Prinsjesdag zal op geen enkele 
school voorbij gaan zonder daar 
ook inhoudelijk aandacht aan te 
schenken. Begrippen als ‘Troon-
rede’, ‘Gouden Koets’ en ‘begro-

ting’ passeren zeker de aandachtige 
kinderoren. 

Op RK-basisschool De Horizon 
ging de aandacht voor de hoedjes 
hieraan vooraf, immers, de hoed-
jes zijn een belangrijk, maar ook 
speels onderdeel van Prinsjesdag 

geworden. In ieder geval geeft het 
een speels begin van de schooldag.

Hoedjes op 
de Horizon

VAN LEEUWEN
papier- en metaalhandel

Vanouds het adres voor uw

oude metalen en oud papier.

Biedt hoge prijzen voor oud

ijzer, koper, lood, zink, etc.

De Hooge Krocht 151

Telefoon 071-4014105

Ind. Klei-Oost, Noordwijk
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