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zitte kneun

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft een 
verzoek van stichting ’Muur 
tegen geweld’ om financieel bij 
te dragen aan een landelijk 
monument tegen zinloos 
geweld afgewezen. Het college 
verwacht, dat lokale 
slachtoffers/nabestaanden geen 
behoefte hebben aan een 
landelijk monument ’dat in 
praktische zin te ver weg 
staat’.  
’Muur tegen geweld’ heeft 
samen met nabestaanden van 
slachtoffers en onder meer de 
provincie Drenthe een 
initiatief  gestart voor een 
nationaal monument tegen 
zinloos geweld. Een kunstwerk 
is al gekozen en wordt ’De 
Onbevattelijke’ genoemd. Het 
is een klaagmuur, troostmuur 
en bezinningsmuur ineen. Dat 
kunstobject krijgt een plek in 
gemeente De Wolden in 
Drenthe. 
Hoewel de stichting ook 
landelijk een ’bijdrage wil 
leveren’, zal de bezinningsplek 
vooral een regionale uitstraling 
hebben. Voor het Katwijkse 
college reden om het verzoek 
af te wijzen. ’Lokale gevallen 
van zinloos geweld zullen ook 
lokaal herdacht worden. Het 
valt niet te verwachten dat 
men het landelijke monument 
bezoekt om deze daar te 
gedenken.’

Geen bijdrage
aan ’Muur
tegen geweld’

Dominee P.J. Stam is in Kat-
wijk uitgegroeid tot een begrip 
en een publieke figuur. Twintig 
jaar is hij hier predikant geweest, 
maar hij stopt ermee. De span-
ningen van het gemeentewerk 
in combinatie met zijn leukemie 
hebben een zware wissel getrok-
ken op zijn gezondheid. Binnen-
kort is de afscheidsdienst, maar 
dat wil niet zeggen dat hij nooit 
meer op de kansel zal staan. 

Door Pieter Hartevelt

U gaat stoppen.
’Ik ga stoppen, ja. Het is wat. 

Bijna 25 jaar dominee, waarvan 
bijna twintig in Katwijk. Ik was 
krap vier jaar dominee in Ter Aar 
waar ik, als Katwijk niet gekomen 
had, heel lang zou hebben gezeten’.

U komt oorspronkelijk uit Vlaardin-
gen, ook een visserijplaats.

’Ja. Vlaardingen is allemaal vis-
serij. Mijn vader, mijn ooms en 
opa’s van beide kanten waren schip-
per op de kustvaart, de visserij, de 
grote vaart en de wilde vaart. Toen 
ik hier beroepen werd had ik het ge-
voel dat ik weer terugkwam in een 
vissersdorpje zoals Vlaardingen 
ooit was. Er hing hier een enorme 
sfeer van zeevaart en visserij. Bij be-
zoeken aan oudere mensen kwam ik 
van alles tegen wat ik zelf  weer her-
kende uit mijn jeugd’.

En hoe ging dat met die gesprek-
ken?

’Een van de allereerste gesprek-
ken had ik met de oude Klaas ’de 
Rauter’ (van Duijn, red.), zo noem-
den ze hem, inmiddels overleden. 
Klaas was de eerste die mij begon te 
ondervragen over de visserij. Alles 
op z’n Katteks, over bomschuiten, 
trawlers. Een belangrijke man in de 
Nederlandse visserij. Een grote 
mond, maar een klein hartje, zoals 
zoveel Kattekers’.

Zijn Katwijkers meer uitgesproken 
dan de mensen in Ter Aar of Vlaar-
dingen bijvoorbeeld?

’Ja absoluut. Katwijkers zijn een 
zeggerig volk. Ze hebben het hart 
op de tong, gooien er alles uit. Maar 
het gewone volk, ik heb het altijd 
heerlijk gevonden met die mensen. 
’Dòminee, ik vond je preek waer-
delòòs, maer vòòr de rest ken je 
goed preke. Zundeg ben ik er weer’. 
De gewone Katwijker is ook eigen-
wijs, heeft iets irritants, is een beetje 
grof. Ze knallen er soms van alles 
uit wat ze er niet uit moeten gooien. 
Maar ja, dat doe ik ook wel eens’.

Een goede combinatie, Stam en Kat-
wijk?

’Ja, ik denk het wel. Voor veel 
mensen wel, maar anderen hebben 
afgehaakt. Dat zat er wel in natuur-
lijk, met mijn en hun karakter. 
Maar over het algemeen heb ik ze-
ker bij het gewone volk en bij het 

randkerkelijke volk een verrukke-
lijke tijd gehad! Dat kon je ook mer-
ken bij de VLOK en al die dingen 
die ik buiten de kerk om deed. Bij 
Vaetepraet zit ik al tien jaar in de 
jury. Heerlijk!’

Als het gaat om het geestelijk leven 
van de Katwijkers, hun vroomheid?

’De buitenstaander denkt dat het 
hier een soort Staphorst aan zee is, 
maar dat is helemaal mis. Ik zeg 
daarbij: er ligt beslag van de Heilige 
Geest op Katwijk. Je ziet dat door 
vele geslachten heen het werk van 
God terugkomt. Er zijn nog veel 
mensen die oprecht en eerlijk gelo-
ven, maar er is ook een heleboel 
godsdienst. Dat bedoel ik niet posi-
tief. Je kunt ook verslaafd zijn aan 
godsdienst. Ik ben daar altijd te-
genin gegaan, tot ergernis van veel 
mensen.

Katwijkers weten alles van domi-
nees. Ze weten waar mijn scheiding 
zit, welke broeken ik draag, waar ik 
ben en hoe laat, wat ik eet, wat ik 
drink en hoeveel. Ze weten álles. 
Ook van de Bijbel. Maar als je 
vraagt hoe het zit met hun eigen 
ziel, met God en de verborgen om-
gang, dan zeggen ze: ’zal ik effe een 
bakje zetten dominee?’ Er zijn heel 
veel mensen hier die godsdienstver-
slaafd zijn, maar weinig benul heb-
ben van de verborgen omgang met 
God, helaas. 

Ik heb hier zoveel meegemaakt, 
van de productie van kinderporno 
tot allerlei verslavingen. Het is hier 
een beetje een klein Amsterdam. 
Heel veel kleine criminaliteit is deze 
kant opgeschoven. We hebben in de 
loop van de jaren vooral een toe-
name van het drugsprobleem ge-
zien. Ik ben wel heel dankbaar en 
ook trots dat de hervormde kerk 
voorop liep in het drugspastoraat’.

In Katwijk zijn er allerlei gebeds-
groepen en evangelisch-charismati-
sche bijeenkomsten. Is het iets nieuws 
of borduurt het voort op de traditio-
nele vroomheid?

’Ik ben er altijd wat kritisch op 
geweest. Het gaat mij niet om het 
geloof van die mensen. Ik geloof 
dat het oprecht en echt is. Maar, en 
ik heb geprobeerd dat uit te leggen, 
het is ook een soort tijdgeest. Ik ben 
toch erg voor de oude, klassieke 
kerk, de oude instituten die al eeu-
wenlang alles hebben getrotseerd.

Ik denk als straks al dat spul is 
uitgewoed, de kerken nog steeds be-
staan. Misschien heel klein, als 
huisgemeenten. Maar al die kleine 
gemeentetjes, met al die charismati-
sche voorgangers komen als pad-
denstoelen op en verdwijnen in no-
time. Ik denk niet dat ze het honderd 
jaar volhouden’.

Meer een strovuur dan een kolen-
vuur?

’Ja. Het is wel allemaal een stukje 
tijdgeest en religieuze verslaving. 
Het is toch heerlijk religieus? Dan 

Dominee P.J. Stam neemt afscheid

’Ik hoop dat God zal zeggen:  zo’n slechte dominee was het niet’

Dominee Stam in zijn achtertuin met zijn karakteristieke pijp.
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mag dat kolenvuurtje smeulen en 
dat strovuur vreselijk fel branden, 
als dat strovuur uit is, brandt dat 
kolenvuurtje nog. Dat is mijn idee. 
Maar, als ik het fout heb vraag ik 
vergeving aan al die mensen. Het 
zijn wel allemaal broeders en zus-
ters in Christus.

Mensen vluchten in allerlei avon-
den en bijeenkomsten en dan zeg ik: 
waar ben je in de politiek, waar ben 
je in het maatschappelijke leven, 
waar in het verenigingsleven? Ik 
ben heel trots en dankbaar dat een 
van mijn belijdeniscatechisanten 
voorzitter is geworden van Scum. 
Dat is zoutend zout zijn!’

De ontkerkelijking zet door. Hoe 
ziet u de toekomst van de kerk in 
Katwijk?

’Toen ik hier twintig jaar geleden 
kwam zaten de kerken barstensvol. 
Als er nu een van de vijf  vol is op 
zondagmorgen is dat heel veel. Ik 
ben geen pessimist, maar het is de 
realiteit. Je ziet dat er nu een gewel-
dige kaalslag plaatsvindt in geves-
tigde kerken in Katwijk. De charis-
matische groepen groeien 
voornamelijk door mensen uit de 
kerken. De hervormde kerk heeft 
geen vijf  kerkgebouwen meer no-
dig. We hadden een kerk aan de 
herstelden moeten geven. Dan had-
den we dat probleem niet gehad.

Katwijk loopt dertig jaar achter 
en dat komt omdat Katwijk erg 
conservatief  is. Ik heb daar steeds 
meer moeite mee. O wee als er wat 
moet veranderen! Die haven bij-
voorbeeld, of die tram. Het moet 

vooral niet in de eigen achtertuin en 
je moet niet aan hun centen komen. 
Ze noemen mij een rijke dominee. 
De meeste Katwijkers zijn veel rij-
ker dan ze zelf  willen weten. Zet dat 
er letterlijk in alsjeblieft’.

U staat bekend om uw boute uitspra-
ken.

’Als je zegt dat je, in extreme ge-
vallen, voor de doodstraf bent is 
dat een boute uitspraak. Ik was blij 
dat Saddam Houssein aan zijn eind 
gekomen was. Nadat ik die uit-
spraak had gedaan, stond er een 
ploeg van SBS6 voor de deur.

Je moet weten dat bepaalde din-
gen niet ongestraft blijven. Nu ko-
men criminelen er te vaak met een 
milde straf vanaf. Er gaat geen af-
schrikkende werking meer vanuit.

Ik ben rechts, was het eens met 
Fortuyn, maar ben niet voor Wil-
ders. Dat is allemaal onderbuikge-
voel. Ik vind dat het land vol is, 
maar de buitenlanders die er zijn 
moet je normaal en vriendelijk be-
handelen. We zijn zo intolerant ge-
worden. We zeggen het niet, maar 
we zijn het wel’.

In de ’Visie’ hebt u ooit de uitspraak 
gedaan dat u een slechte vader en een 
slechte dominee bent.

’Wat is een goede vader? De beste 
vader is God zelf. Vergeleken met 
Hem ben ik een hele slechte vader. 
Misschien had ik af en toe strenger 
moeten zijn als vader en soms juist 
weer niet. Ik ben een slechte echtge-
noot en hier en daar had ik liever 
moeten zijn voor mijn vrouw. Ik 
ben een slechte predikant, maak 

ook fouten, net als elk mens. Ik 
hoop en bid dat mijn kinderen zul-
len zeggen: zo’n slechte vader was 
het niet. Ik hoop dat God zal zeg-
gen: zo’n slechte dominee was het 
niet’.

U bent voor 100% afgekeurd. Wil 
dat zeggen dat u nooit meer op de 
kansel zult staan?

’Een van mijn wensen is dat ik tot 
mijn laatste ademtocht het evange-
lie mag blijven verkondigen. Mijn 
arts zei altijd dat als ik wilde blijven 
preken, ik nu moest stoppen. Zij 
zei: ’De druk uit de gemeente is te 
groot en je bloedplaatjes zijn niet in 
orde. Ik vind het belangrijk dat je 
wel mag blijven preken. Als je dat 
niet mag blijven doen, is dat het 
einde van je leven’. Ik ben bang dat 
ze gelijk heeft’.

Toch is er een kracht geweest die er 
al die jaren door heeft laten gaan.

’Zeker. Ik had een geweldige arts, 
maar er was hier ook een speciale 
gebedsgroep. Die mensen hebben 
heel veel voor mij betekend. Zij 
hebben mij erdoor gejaagd al die 
jaren lang. Het waren mensen die 
het niet altijd met me eens waren. 
Elke week kwamen ze bij elkaar. Ik 
dacht eerst: wat lief  van die men-
sen. Nu ga ik pas beseffen wat er 
gebeurd is. Ik werd echt gedragen 
door gebed.

Ik was blij en opgelucht dat ik 
mocht stoppen, Ik loop voor mijn 
gevoel al wekenlang feest te vieren, 
omdat ik al die spanning niet meer 
aankan. Ik begrijp nu pas dat er 
veel meer is gebeurd dan ik eigen-

lijk besef. Maar goed, bij de af-
scheidsdienst zal ik zeggen: jongens, 
er gaat een mannetje weg, maar 
Christus blijft’.

U blijft in Katwijk wonen?
’In 2004 ben ik voor de helft afge-

keurd. Je had toen je al die ellende 
met die scheuring, waar ik eigenlijk 
niet over wil praten. Er moest een 
nieuwe pastorie komen voor wijk-
gemeente de Morgenster en toen zei 
ik tegen mijn vrouw, zullen wij geen 
huis kopen? Hier aan de Rijnstraat 
heb ik de seizoenen weer ontdekt, 
de natuur. We hebben het getroffen 
met onze buren. Het zijn heel lieve 
mensen’.

Wat gaat u doen na het afscheid?
’Geweldige vraag. Ik ga eerst 

twee jaar uitrusten, dat moet van 
mijn artsen. Ik word gedeeltelijk 
huisman, ga wat kamers opknap-
pen. Heel ouderwets allemaal of 
juist heel modern. Ik ga meer tijd 
doorbrengen met de kinderen, de 
kleinkinderen en mijn vrouw. De 
tuin ga ik een beetje bijhouden. 
Sinds oktober heb ik een volkstuin, 
een waar genot. Ik heb daar veel 
vriendschappen opgebouwd. Ik 
werk daar lekker, het is goed voor 
mijn gezondheid.

Verder wil ik gaan schrijven. Ik 
hoop op een vaste column in een 
blad, Pastor Eitje of zo. Iets waar ik 
mijn gram in kwijt kan, waar men-
sen op kunnen reageren of door 
aan het denken worden gezet. Ik 
ben ook bezig met een boek. Som-
migen zien graag dat ik in de poli-
tiek ga, maar dat is allemaal weer 
teveel werk. Ik wil wel in conclaaf 
blijven met de mensen om mij 
heen’.

Wat wilt u nog kwijt aan de Katwij-
kers?

’Denk niet klein-burgerlijk, van 
alles op jezelf  betrekken. We zijn 
verantwoordelijk voor de samenle-
ving. Probeer iets moois tot stand te 
brengen in deze gevloekte samenle-
ving zover mogelijk, tot de weder-
komst toe. Wat wij elkaar aandoen 
met onze woorden! De zonde, het 
kwaad zit in ons bloed, onze ge-
nen.

Dit leven is een oefentoneel, een 
doorgang. Hier wordt je voorbereid 
op het echte leven hierna. Dat is 
mijn grootste troost. Ik verlang 
naar het vaderhuis. Ik kan genieten 
van het leven, van mijn kopje koffie 
en mijn biertje. Dat mag, maar al 
het goede hier is een voorproefje 
van wat komen gaat’.

Waar en wanneer is de afscheids-
dienst?

’Op 28 juni is de afscheidsdienst 
in de Nieuwe Kerk. Ik hoop dat er 
ook veel niet-kerkelijke Katwijkers 
zullen zijn. Mocht ik iets voor ze 
betekend hebben, dan zou ik het 
leuk vinden om ze terug te zien’.
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Door een opmaaktechnische 
fout is het begin van het 
betoog van Annemarie 
Kingmans onder het artikel 
van Piet Vellekoop geplaatst. 
Het begin van haar betoog 
leest daardoor wat 
eigenaardig.

Annemarie Kingmans wil ook 
nog reageren op het betoog 
van Vellekoop. 
’In zijn artikel verdedigt Piet 
Vellekoop het gebruik van de 
term ’Katwijkse School’ door 
te stellen dat er geen definitie 
bestaat van het begrip ’school’. 
Pak je echter het 
’Woordenboek der 
Nederlandse taal’ (1993 [1936]) 
erbij en zoek je op ’school’ dan 
vind je daar een aantal 
omschrijvingen (deel 14, 
p.800-819). Onder I vinden we  
’inrichting waar les gegeven 
wordt’, bij 3 (p.804) staat 
’geheel van personen die in een 
wetenschap of kunst het werk 
van een voorganger in diens 
geest voortzetten of die een 
overeenkomst in werkwijze of 
opvatting vertonen, die op 
oorzakelijke samenhang 
berust’.  
Zoals ik in mijn verhaal 
schreef werkten de schilders 
rond 1900 in de buitenlucht en 
namen zij de wereld om zich 
heen als onderwerp, niet alleen 
in Katwijk, zonder een 
bepaalde leermeester te 
volgen. Om dit alleen 
’Katwijkse School’ te noemen 
doet afbreuk aan het werk dat 
dezelfde  kunstenaars in 
andere plaatsen maakten. Ik 
ben het eens met Piet dat het 
goed klinkt maar juist is het 
mijns inziens zeker niet. ’Ons’ 
museum moet zich dat goed 
realiseren’.

IN BEDRIJFRectificatie
Katwijkse School

De start verkoop van het pro-
ject Duinpan heeft vorige week 
woensdag gezorgd voor een heuse 
file. Iets waar de ontwikkelaars 
van woningen en ook makelaars 
in deze tijd alleen maar van dur-
ven dromen. Zo’n 900 belangstel-
lenden kwamen woensdagmiddag 
voor een brochure van de woningen 
naar het verkoopkantoor van De 
Leeuw Makelaardij te Rijnsburg. 

De ontwikkelaar Campri BV, een 
samenwerking tussen ASR Vast-
goed Ontwikkeling en Noorlander 

Beheer BV, heeft wel een verklaring 
voor de overweldigende interesse 
voor de 114 woningen van project 
Duinpan dat gerealiseerd zal wor-
den in Duinvallei te Katwijk. 

’Het product sluit goed aan bij de 
Katwijkse behoefte. Voorts is de in-
teresse van de bewoners in nieuw-
bouwwoningen in verhouding tot 
andere gemeenten altijd al groter 
geweest. Dat heeft te maken met het 
relatief  kleine aanbod  nieuwbouw. 
Bijzonder is tot slot dat de ervaring 
met eerdere projecten in deze ge-
meente leert, dat Katwijkers in het 
algemeen op de juiste momenten de 

hand op de knip weten te houden en 
daar nu van profiteren’, zegt Jeroen 
Messemaeckers-De Graaff, direc-
teur ASR Vastgoed Ontwikkeling.

Project Duinpan is het nieuwste 
deelproject in Duinvallei in samen-
werking met de gemeente Katwijk. 
Het project omvat totaal 114 wo-
ningen, waaronder 42 starterswo-
ningen, verdeeld over 8 verschillen-
de woningtypes. Het is nog mogelijk 
tot en met 15 juni 17.00 uur in te 
schrijven voor het project. Belang-
stellenden kunnen voor informatie 
terecht bij De Leeuw Makelaardij 
in Rijnsburg.

Nieuwbouw in Duinvallei trekt
negenhonderd belangstellenden

De Katwijkse woningmarkt blijft in trek. Dat bleek bij de start van de inschrijving voor project Duinpan.
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Voorzitter Piet Knip van de 
trainingsgroepcommissie van 
IJsclub Voorwaarts Katwijk 
overhandigde vrijdag 29 mei een 
brief aan wethouder Vingerling, 
waarin het gemeentebestuur 
wordt verzocht zich in te zetten 
voor het behoud van een kunst-
ijsbaan in de regio. De brief werd 
ondertekend door de drie voor-
zitters van de drie ijsclubs uit de 
gemeente Katwijk: IJsclub Voor-
waarts, de Rijnsburgse IJsclub 
en IJsclub Nooitgedacht.

Op de zonovergoten avond had-
den een aantal bestuursleden, be-
langstellenden en skeeleraars zich 
verzameld op de Goerie, de prach-
tige accommodatie van IJsclub 
Voorwaarts. Onlangs is er een in-
ventarisatierapport samengesteld 
betreffende de noodzaak tot be-
houd van kunstijs in de regio Lei-
den. Een kunstijsbaan in deze regio 
voorziet duidelijk in een behoefte 
voor de vele schaatsers in de regio. 

Piet Knip neemt namens de drie 
ijsclubs deel aan een werkgroep 
waarin de haalbaarheid wordt voor-
bereid. De gemeente Leiden kan 
hier niet alleen voor opdraaien en 
daarom is het van belang dat ook 
omliggende gemeenten aan dit pro-
ject willen deelnemen. De belang-
hebbende ijsclubs is verzocht hun 
plaatselijk gemeentebestuur van 
deze plannen op de hoogte te bren-
gen en te verzoeken de mogelijkhe-
den te bezien om hieraan deel te 
nemen. Voordat het verzoek aan 
wethouder Vingerling werd over-
handigd, werd dit eerst ondertekend 
door de voorzitters van schaatsver-
enigingen: G. van Beelen namens de 
IJsclub Voorwaarts Katwijk, voor-
zitter H. van der Meij namens de 
Rijnsburgse IJsclub en vice- voor-
zitter P. Aanhanen namens IJsclub 
Nooitgedacht van Valkenburg. 

 
Dringend

Het is een dringend verzoek van 
de drie ijsclubs aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 

gemeente Katwijk zich in te zetten 
voor het behoud van een kunstijs-
baan in deze regio.

Wethouder Vingerling zal dit ver-
zoek bespreken in het komende re-
gionale wethoudersoverleg. Bin-
nenkort zal het ook onder de 
aandacht gebracht worden bij de 
raadsleden van de diverse politieke 
partijen, zodat dit in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
het verkiezingsprogramma opgeno-
men kan worden.

De schaatsclubs zijn ervan over-
tuigd, dat de gemeente Leiden de 
kosten van een eventuele nieuwe 
400 meterbaan niet alleen op kan 
hoesten en dat dit in samenwerking 
moet gebeuren met de belangheb-
bende gemeenten uit de regio.

Na de overhandiging van het ver-
zoek werd er op een zonnige toe-
komst geklonken. Op de naastlig-
gende skeelerbaan werd ondertussen 
alweer getraind, want de voorberei-
dende trainingen op het komend 
schaatsseizoen blijven doorgaan.

Wethouder Vingerling gaat verzoek regionaal bespreken

Katwijkse schaatsclubs pleiten
voor behoud kunstijsbaan Leiden

De voorzitters van de drie Katwijkse schaatsverenigingen ondertekenen de brief, waarin wordt gepleit voor behoud van 
een kunstijsbaan in Leiden. De brief wordt overhandigt aan wethouder Hans Vingerling (rechts). 
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Vanaf 8 juli is de allereerste speel-
film van Mega Mindy, ’Het geheim 
van Mega Mindy’, te zien in de Ne-
derlandse bioscopen. Bij Echte 
Bakker Den Dulk kunnen kinderen 
vanaf 8 juni sparen voor gratis 
Mega Mindy-stickers en kans ma-
ken op gratis bioscoopkaartjes voor 
een speciale voorvertoning. 

Mega Mindy is momenteel één 
van de populairste kinderseries op 
tv. Veel kinderen kijken dan ook 
reikhalzend uit naar de eerste speel-
film van de stoere superheldin. De 
film, met Yolanthe Cabau van Kas-
bergen in de rol van de gemene Miss 
Volta, staat de hele maand centraal 
bij Den Dulk. Er zijn allerlei lekkere 
Mega-producten te verkrijgen en er 

zijn speciale Mega-acties. Zo kun-
nen de kinderen sparen voor gratis 
Mega Mindy-stickers die op een 
heuse filmposter geplakt kunnen 
worden. 

Echte Bakker Den Dulk houdt 
ook een spetterende Mega Mindy-
kleurwedstrijd. De speciale kleur-
platen zijn te verkrijgen in de win-
kel. Aan de winnaar deelt Den Dulk 
vier gratis bioscoopkaartjes uit voor 
een exclusieve voorvertoning van 
’Het geheim van Mega Mindy’ op 4 
juli. Iedereen die de kleurplaat inle-
vert, krijgt in ieder geval een leuke 
Mega Mindy-deurhanger cadeau. 
De gelukkige prijswinnaar wordt 
door Teun den Dulk persoonlijk 
bekendgemaakt op 27 juni.

Mega Mindy-actie bij 
Echte Bakker Den Dulk

De staatssecretaris van 
financiën heeft een 
wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer ingediend om de 
tarieven van de schenk- en 
erfbelasting te wijzigen. In een 
aantal gevallen zullen de 
nieuwe tarieven tot een 
verlaging van de schenk- en 
erfbelasting leiden, in andere 
gevallen moet juist meer 
schenk- of erfbelasting worden 
betaald. 

Bij de schenking van bepaalde 
bedragen aan kinderen, 
kleinkinderen, ouders en 
broers en zussen zal door de 
voorgestelde tarieven vanaf 
2010 meer schenkbelasting 
moeten worden betaald. Een 
voorbeeld: ouders zijn van 
plan aan hun kind een bedrag 
van € 15.000 te schenken. In 
2009 betaalt het kind over deze 
schenking € 522 
schenkbelasting. Naar de 
voorgestelde nieuwe tarieven 
in 2010 betaalt het kind over 
de schenking € 1.000 
schenkbelasting. Het kind 
betaalt door de nieuwe 
tarieven dus bijna twee keer 
zoveel.

Wie wil besparen schenkt dus 
in 2009. Verhees Van der Plas 
Netwerk Notarissen heeft een 
zogenaamde SchenkWijzer 
ontwikkeld. De SchenkWijzer 
staat op de internetsite van het 
notariskantoor. U kunt daar 
kosteloos een berekening 
aanvragen. Het kantoor 
berekent dan voor u of het 
ook in uw geval gunstiger is 
om in 2009 te schenken in 
plaats van 2010 en wat het 
bedrag van uw 
belastingbesparing is.

Ook om te weten welke andere 
veranderingen er in de schenk- 
en erfbelasting op komst zijn, 
gaat u naar www.
netwerknotarissen.nl/vvdp.

SchenkWijzer
berekent uw
belastingvoordeel
in 2009

Op zondagmiddag 21 juni (in 
het weekend van 
GospelBeach) wordt er aan het 
Strandplein in Katwijk een 
Sing-inn georganiseerd. Samen 
bekende en nieuwe liederen 
zingen tot de eer van God! De 
organisatie is in handen van de 
Confessionele Jeugdraad van 
de hervormde gemeente 
Katwijk aan Zee. Een 
gelegenheidsband van de 
Bethelwijk begeleidt deze 
samenzang in de open lucht. 
Jong en oud worden van harte 
uitgenodigd om mee te komen 
zingen! Wil je zitten, neem dan 
zelf  even een stoel mee. 
Aanvang: 15.30 tot ongeveer 
16.30 uur.

Sing-inn: 
samen zingen 
aan het strand

Ruim 50.000 enthousiaste collec-
tanten van het Astma Fonds gingen 
vorige maand op pad om geld in te 
zamelen. De opbrengst van de col-
lecte in Katwijk bedroeg 7.820,86 
euro. Het Astma Fonds bedankt de 
gevers voor hun bijdrage. Daarmee 
komt een vaccin tegen astma een 
stap dichterbij.

Het Astma Fonds bestaat dit jaar 
vijftig jaar. In die halve eeuw is veel 
bereikt, maar Nederland telt nog 
steeds ruim 1 miljoen mensen met 
een ongeneeslijke longziekte. En dit 
aantal stijgt. Het Astma Fonds 
steunt wetenschappelijk onderzoek 
naar de ontwikkeling van een vac-
cin tegen astma, zodat ze astma bij 
kinderen in de toekomst kunnen 
voorkomen.

Opbrengst collecte 
Astma Fonds

Bonkige luchten, af en toe een 
spetter regen en veel sportief 
plezier. Zo verliep het drukbe-
zochte KOV Volleybaltoernooi 
op het Katwijkse strand woens-
dag 3 juni. Na een strijd van ruim 
anderhalf uur tussen tien teams 
van lidbedrijven was de score dui-
delijk: Wiggers Winkelcentrum 
Promotie (WWP) was eerste ge-
worden. 

Later deze avond ontving de 
naamgever van het team de felbe-
geerde KOV-bokaal. Toen werd ook 
een welgemeende hulde uitgespro-
ken aan de organisatie. 

Ruim honderdzeventig leden van 
de ondernemersvereniging waren 
woensdag 3 juni aanwezig bij het 
Katwijkse strandpaviljoen Het 
Wantveld. Daar konden zij onder 
het genot van een hapje en een 
drankje getuige zijn van de titanen-
strijd die iets lager op het strand 
plaatsvond. 

Tien bedrijfsteams deden daar 
hun uiterste best de bal hoog te 
houden en, tegen de soms strakke 
wind in, hun tegenstander te ver-
slaan. Zoals gebruikelijk imponeer-
de het team van Winkelcentrum 
Zeezijde door hun gestileerde out-
fit. De bedenkelijke kleur van de 
shirts van vorig jaar was dit keer in-
gewisseld voor stemmig zwart. 

Opvallend was de veerkracht van 
het team van Boogaards, terwijl de 
meest fanatieke ’aanvoerder’ in het 
veld stond bij RWV-advocaten.

KBM volleyde zoals gewoonlijk 
gedegen, maar slaagde er toch niet 

in de beker in handen te krijgen. 
Die eer was aan het team van Wig-
gers. Stralend nam hij uit handen 
van mede-organisator van het toer-
nooi - en KOV-bestuurslid - Nicoli-
ne Schuitemaker, na van een hapje 
en drankje genoten te hebben, de 
bokaal in handen.

Stimulering

Interim-voorzitter Peter Jongejan 
was blij met de grote opkomst. Met 
dit inmiddels traditioneel geworden 
sportieve evenement sloot de on-
dernemersvereniging de cyclus van 
contactbijeenkomsten van dit sei-
zoen af. ’De volgende bijeenkomst 
is in september’, aldus Jongejan, 
’waar we het nieuwe seizoen openen 
met de voorronde van het Bizzgolf-
toernooi. Twee weken later vindt 

Ondernemers sportief in actie op het Katwijkse strand.

Wiggers wint KOV Volleybaltoernooi

Ondernemers en gemeente samen
in economisch stimuleringsoverleg
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dan een algemene ledenvergadering 
plaats’. 

Vervolgens verwelkomde de voor-
zitter nog een nieuw lid, Ton Hen-
sen van Uptech en vroeg Jongejan 
nog aandacht voor het onlangs sa-
men met gemeente gestarte crisis-
overleg. ’Een overleg dat omge-
vormd is tot een economisch 
stimuleringsoverleg. Afgesproken is 
in ieder geval dat, behalve snellere 
betalingen door de gemeente, zij be-
reid zijn de economie lokaal te sti-
muleren. Een voorbeeld daarvan is 
het versnellen van de vergunningen-
verlening. Ideeën en suggesties van-
uit de leden voor vormen van eco-
nomische stimulering zijn welkom: 
stuur ze naar info@kovkatwijk.nl, 
zodat wij die in het overleg met de 
gemeente kunnen meenemen’.

In de Haven aan de Groen van 
Prinstererweg 1, de thuisbasis 
van de Baptistengemeente Kat-
wijk-Rijnsburg, werd vorige week 
woensdag en donderdag de Lady’s 
Nights georganiseerd door Stich-
ting PIEK in samenwerking met 
Stichting Open Hearts for Kids.

De dames waren in grote getale 
gekomen. Wel 180 dames in twee 
dagen  genoten van alle verwenne-
rij. Er werden handen verzorgd, 
voeten gemasseerd en vooral van de 
gezelligheid genoten onder het ge-
not van een kopje koffie en een petit 
four. Ook het programma viel erg in 
de smaak. Mieneke Kralt maakte 
diepe indruk op het publiek met 
haar emotievolle stem, Toos Heems-
kerk sprak tot de harten van de da-
mes en Professor Betweter bracht 
een luchtige lezing over het hart. 

Buiten het vermaak was er een 
bijzonder serieuze ondertoon gezet 
voor het goede doel. Margreeth 
Boesaard gaf een interview waarin 
duidelijk werd dat stichting Open 
Hearts for Kids zich nu inzet voor 
twee meisjes, Mariëtte en Róta, die 
dringend medische hulp nodig heb-
ben. Alle aanwezigen waren diep 
onder de indruk en hebben zich in-
gezet om een bijzondere bijdrage te 
leveren aan het goede doel. 

Met dank aan de vele sponsoren, 
die alle benodigdheden hebben ge-

Lady’s Night voor het goede doel

FO
TO

: P
R

.

leverd en alle vrijwilligers die zich 
belangeloos hebben ingezet, zijn de 
kosten bijzonder laag gebleven en 
kan de hele opbrengt van 2500 euro 
toegevoegd worden aan het budget 

voor de operaties. Het zijn twee bij-
zondere avonden geweest waar alle 
dames zich van hun beste en mede-
levende kant hebben laten zien.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

Geef u op als lid à € 10,00 per jaar.
Katwijks Museum, telef. 4013047.
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Schoonmaakbedrijf Jansen B.V.
is een gezond groeiende onderneming met momenteel zo’n 75 mede-
werkers. Wij voeren schoonmaakwerkzaamheden uit in de foodsector, 
evenals in diverse kantoorpanden, scholen, garage’s etc.

In de directe omgeving van Katwijk zijn wij op zoek naar goede

PARTTIME
SCHOONMAAKMEDEWERKERS/STERS
(24 uur per week)

In het bezit van een rijbewijs, salaris conform CAO Schoonmaak.

VAKANTIEKRACHTEN 
Voor verschillende panden, goede verdiensten conform CAO Schoonmaak.

Wij bieden de juiste kandidaat een prima arbeidsvoorwaardenpakket met 
een goede werksfeer, alsmede een leuke werkomgeving waarin ruimte is 
om door te groeien.

Heb je interesse in deze functies? Stuur dan snel een reactie naar Schoon-
maakbedrijf Jansen b.v., ter attentie van Petra Rietveld, Wattstraat 26, 2171 
TR  Sassenheim, bel 06-13120396 of mail: 
prietveld@schoonmaak-jansen.nl (aanwezig maandag, woensdag en vrijdag)

Hoorneslaan 201-203
Katwijk aan Zee (Noord)

Telefoon (071) 402 40 85

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie 
verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

 1. Babi Pangang 7. Foe Young Hai
 2. Tjap Tjoi met kip 8. Kou-Lou-Kai
 3. Ajam Ketjap 9. Gon-Pau-Kai
 4. Thaise kip 10. Ajam Pangang (met kip)
 5. 4 stokjes saté 11. Gebakken vis met Chilisaus
 6. Ti Pan Kai 12. 2 soorten rundvlees
  (kippenvlees met  (kerrie en sambal)
  speciale Chinese saus)

+ 4 mini loempia’s
en 2 x nasi of bami  19,00

Ook menumaaltijden
7 dagen per week geopend

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en 
Thais lopend buffet  17,00 p.p. 

kinderen tot 10 jaar halve prijs

Bloemengroothandel 
A. Heemskerk B.V. is 

gevestigd in Rijnsburg 
en met ruim 200 
medewerkers één 

van de grootste 
werkgevers in de 
bloemenbranche. 

Wij leveren een 
compleet assortiment  

sierteeltproducten aan 
commissieklanten, 

lijnrijders en 
detaillisten in 

zowel binnen- als 
buitenland. De 

verkoop aan Europese 
bloemisten vindt in 

toenemende mate 
plaats door middel 

van internetverkoop. 
Ons internetconcept 

is professioneel, uniek 
in zijn assortiment en 
volledig geïntegreerd 

in onze logistieke 
bedrijfsvoering.

DE VRAAG NAAR ONZE 
PRODUCTEN NEEMT ALLEEN 
MAAR TOE!
Daarom zijn wij op zoek naar:

BOXMEDEWERKERS
Wij vragen:

Wij bieden:

24/7 599,-

Melkweg 159a - Katwijk
(om de hoek bij Lidl in Rijnsoever) tel 071 4020 611

Win je aankoopbedrag terug 
in T-MOBILE beltegoed

Nu met gratis 
Samsung SGH-E250
T-MOBILE prepaid

DICK ROOIJACKERS
TWEEWIELERS

INSTAPDAGEN

20% KORTING
OP ALLE INSTAPPERS

Tandheelkundig Centrum Rijnsburg zoekt

TANDARTSASSISTENTE
Voor onze gezellige en moderne groepspraktijk, in het hart 
van Rijnsburg, zoeken wij een enthousiaste en flexibele assistente, 
die ons team van 2 tandartsen en 6 assistenten wil komen 
versterken.

Wij bieden een aantrekkelijke en afwisselende baan en salariëring 
volgens de NMT-normen.

Werktijden gaan in overleg (30-36 uur)
Ervaring is een pré

Heb je interesse? Neem dan contact op met Monique Dukker of 
Ron Schuurman (tandartsen) via info@tcrijnburg.nl

Heb je nog vragen? Bel ons! 071-4020548

Tandheelkundig Centrum Rijnsburg 
Kerkstraat 17 

2231 CX Rijnsburg

Import - Export - Groothandel in Groenten en Fruit

 zoekt op korte termijn

nationaal-/internationaal chauffeur

Adverteren? Bel 071-4022901

Abonnement? Bel 071-4022901
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Vervolg van voorpagina

Op  de Boulevard ontvouwt zich 
voor ons oog een lang en kleurig 
lint van wandelaars. Het is apart 
om tussen die hordes mensen te lo-
pen en toch geen benauwd gevoel te 
krijgen. Een groep soldaten met 
volledige bepakking stapt ons vro-
lijk voorbij. Katwijk laat zich deze 
morgen van de mooiste kant zien. 
De zon schijnt, de temperatuur is 
aangenaam, de zee oogt vriendelijk. 
Ideaal wandelweer eigenlijk en een 
natuurlijke schrobbering voor de 
pessimisten die dachten dat we zou-
den gaan klagen, omdat het par-
cours niet overdekt was.

’Is de bieb dicht dan vandaag?’, 
wordt ons enthousiast toegeroe-
pen.

Bekende gezichten

Al voor de tweede stempelpost 
bij de KRB gaan de eerste vesten 
uit. De koffielucht komt ons  tege-
moet en lurkend aan een beker 
warm vocht, trekt menig bekend 
gezicht  aan ons voorbij. ’Verrek, 
daar heb je m’n buurtjes, die doen 
al voor de vijfde keer mee!’, ’Jeetje 
Joost, loop jij ook, met die gebro-
ken arm?’, ’Arie! Dit is meer genie-
ten dan dertig jaar terug, vind je 
ook niet?’. Die laatste kreet had wat 
uitleg nodig: ’Nee, natuurlijk had ik 
niets met Arie. We zaten bij elkaar 
in de klas met Latijn’. Ah, zo…

Vervolgens het strand op richting 
Wassenaar. Het zand is goed hard 
en we hebben de wind mee. Een en-

kele collega vervolgt de weg op 
blote voeten. Ondanks de perfecte 
omstandigheden is het zaak goed 
op te letten. Al kletsend lopen we 
onszelf  een paar keer vast tussen 
een zwin en een watergeul maar met 
een soepele sprong over het water 
weten we ons vege lijf  te redden.

In de verte wapperen de vlaggen 
van de KWF Kankerbestrijding bij 
de strandopgang.  Steeds meer rich-
ting duinen gedwongen, ploeteren 
we intussen door mul zand . ’Het is 
goed dat dit niet de hele tijd zo was, 
anders heb je het end in de bek’, 
zegt de echte Katwijkse in ons ge-
zelschap.

Eenmaal bovenaan regelt de or-
ganisatie soepel dat de deelnemers 
binnen no time de  beschikking krij-
gen over een banaan en een vita-
minedrankje met orange-lemon-
grapefruit. Als je een blaar hebt, 
kun je deze vakkundig laten behan-
delen, terwijl de ontspannende 
klanken van gezelligheidskoor 
’Kattuks Volk’ de oren beroeren. 
Wíj willen gewoon onze derde stem-
pel. Als dit bewijs voor 6,9 km be-
machtigd is, lukt het net niet om 
langs de camera van RTV Katwijk 
te sluipen. Carolien, ook van de  
bieb maar tevens sterreporter van 
de lokale omroep, houdt ons staan-
de om enkele diepzinnige vragen 
voor te leggen. De antwoorden ’We 
zijn met ons tienen; allemaal van de 
bibliotheek, en we doen de 15 kilo-
meter’ zijn gelukkig afdoende. Ook 
het raadsel van de wandelgenoot 
met het morsige doekje half  uit 
haar kontzak bungelend, wordt hier 
opgelost. Ze grijpt de lap, veegt 
haar zanderige voeten schoon en 
trekt haar schoenen weer aan.

Hooglanders

Dan de duinen in, een donker-
blauwe pijl wijst de weg. Wie een 
moment wegdroomt over de 
schoonheid van de natuur, wordt 
ruw in de overpeinzingen gestoord 
door de zoveelste rinkelende mobiel 
in de groep. ’Ja hallo, met mama. 
Waar zit jij nou? Mama loopt in de 
buurt van hotel Duinoord. Tot zo, 
vent. Ik ga je straks weer bellen.’ 
Een zoontje die meedoet aan de 

Kuikenloop. Maar er zijn veel meer 
variaties. ’Kees, ben je al bij Pan-
bos? Moet ik je soms komen halen? 
Wat? Zit je al aan de kippenpoten?’ 
Echtgenoot, die zonder enige trai-
ning de 42 km loopt. 

De Schotse Hooglanders vinden 
niets van al die mensen, er valt nog 
genoeg te grazen om zich te laten 
afleiden. ’Ik begin m’n benen wel 
een beetje te voelen’, merkt iemand 
op, maar het gesprek schiet alweer 

een andere kant op. De meest uit-
eenlopende onderwerpen passeren 
de revue: van spataderen tot teken-
beten, van verhuizen tot een intelli-
gent konijn, van een paaldanseres 
zonder paal tot de dikste vrouw ter 
wereld die nu dood is. Er zijn ook 
andere geluiden te horen. Over die 
vroegere klasgenoot die er niet meer 
is, over een zwager die nu een tijdje 
’schoon’ is, over een vriendin die al 
jarenlang elke dag met deze ziekte 
leeft, over hoe zwaar een chemo-

’Kees, ben je al bij Panbos? Wat? Zit je al aan de kippenpoten?’

De Katwijkse biebmeiden met z’n op de kiek op het terras van een Wassenaars strandpaviljoen.

Even bellen met het thuisfront of familieleden die ook meedoen. ’Ja hallo, met 
mama. Waar zit jij nou? Mama loopt in de buurt van hotel Duinoord. Ik ga je 
straks weer bellen.’
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De gemeente Katwijk gaat z’n 
NUON-aandelen verkopen. Dat 
levert naar verwachting de lieve 
som op van € 100 miljoen. Het 
dividend van de NUON-aandelen 
leverde de gemeente gemiddeld 
zo’n 4 miljoen euro per jaar op. 
Dat werd gebruikt voor de jaar-
lijkse begroting. Na verkoop valt 
die jaarlijkse uitkering dus weg. 
De Katwijksche Post vroeg het 
lokale politici en andere maat-
schappelijk betrokken Katwij-
kers: Wat te doen met 100 mil-
joen?

Peter Jongejan, 
vice-voorzitter KOV

 ’Ik denk dat het strategisch een 
goede investering zou zijn om in de 
kwaliteit te investeren van Katwijk. 
Het bedrag moet ook niet te veel 
versnipperd worden, want zo’n 
kans, met zo’n bedrag krijg je niet 
vaak.

Lange termijn investeringen, 
waarvan wij weten dat er het moei-
lijkst aan te komen is, maar waar 
provincie, Rijk, andere organisaties, 
ook aan meebetalen als

de gemeente een substantiële bij-
drage levert. Wij moeten kijken 
naar de combinatie van mobiliteit 
en leefbaarheid.

Als voorbeeld, ondertunneling 
van N206 en RGL (mits hij doorge-
trokken wordt richting Hoofd-
dorp). Hierdoor krijgen wij een 
kwalitatieve mooie overgang van 
wijken.

Hiermee laten wij zien dat de fu-
sie van gemeente echt rond is, en 
gaat de kwaliteit van wonen en be-
reikbaarheid omhoog, fietsen; leu-
ker en makkelijker. 

Een ander punt is meer aandacht 
aan welzijn in Katwijk, waardoor je 
iets te bieden hebt voor de toekomst 
voor alle burgers, dus ook de onder-
nemers betrokken houdt bij je ge-
meente, doordat het ook betrokken 
bewoners zijn, in plaats van alleen 
maar ondernemers die Katwijk ex-
ploiteren en elders ergens fijn en 
mooi wonen, en daar verenigingen 
en clubs sponsoren en de buurt net-
jes houden.

Dit kan bijvoorbeeld door veel 
meer rust en ruimte plekken te cre-
eren in de gemeente in plaats van te 
kijken naar de minimale ’rijksnorm’ 
(waar wij nu onder of in de buurt 
zitten).

Op langere termijn creëer je een 
kwaliteitsgemeente met interessan-
tere bouwlocaties. Wie wil er niet 
vlak bij doorgaande weg en open-
baar vervoer wonen zonder de over-
last te ervaren?’

Esther Schonenberg, 
fractievoorzitter 
GemeenteBelangen

’Hoewel € 100 miljoen heel veel 
lijkt, gebruiken we nu jaarlijks de 
dividenduitkering (enkele miljoe-
nen) om onze begroting sluitend te 
maken. Die begroting moet ook in 
de toekomst sluitend blijven, dus 
daarvoor zal een flink deel van dit 
bedrag vastgezet moeten worden. 

Wanneer blijkt dat er nog beste-
dingsruimte over is, dan besteden 
wij die graag in de welzijnshoek met 

Wat te doen met 100 miljoen?

kuur is, maar ook over de medische 
wonderen die er zijn en de levende 
bewijzen die we daarvan onderweg 
tegenkomen.

Gezellige file

Ongemerkt zijn we aan de vierde 
stempel toe. Bij het Draaihek ko-
men verschillende stromen wande-
laars bij elkaar. Met een kom kip-
pensoep zitten we in het gras. Een 
marketingmoment, met die T-shirts 
aan. ’Hallo daar, bij jullie wil ik ook 
wel een boekje komen lenen!’

Nog anderhalve kilometer en het 
zit erop. Op de Boulevard is goed te 
zien hoe druk het is richting finish 
en we schuiven aan in een lange en 
gezellige file. Voetje voor voetje gaat 
het richting rode loper. Ja, die roos 
hebben we al te pakken. Een niet 
deelnemende collega, die toevallig 
langsloopt, voegt ons meewarig toe: 
’Het is jullie wel aan te zien, zeg, dat 
je een eindje gelopen hebt’. Dank 
voor deze fijne woorden. 

Om 13.00 uur hebben we ’m: de 
enige, echte Kippenloop 2009-me-
daille. We leveren  onze tegoedbon 
voor een haring in. De wachttijd 
voor een portie kibbeling is opgelo-
pen tot minimaal een half  uur. Laat 
maar dan. Met de haring en een 
goed gevoel trekken we ons terug 
uit de massa om in de zonnige ach-
tertuin van een van ons met een 
koel glas rosé nog even na te genie-
ten. 

’Toch doen we dit niet meer. Hier 
beginnen we echt niet meer aan. Dit 
was de eerste, maar gelijk ook de 
laatste keer. Volgend jaar gaan we 
voor de 25 kilometer!’

Vaderdagtip:
Te koop bij de VVV, het Katwijks Museum

en vrijwel alle Katwijkse boekwinkels !

bijvoorbeeld extra subsidie aan 
kleinere sportaccommodaties, een 
mooie accommodatie voor culture-
le functies in de wijk Duinvallei 
waar de Bibliotheek, Tripodia en de 
Muziekschool ondergebracht kun-
nen worden. 

Daarnaast uitbreiding van jonge-
renaccommodatie en extra geld 
voor evenementen in Katwijk. Zo-
dat we de visserijdagen, het straat-
theaterfestival en de week van de 
zee weer kunnen optuigen. Evene-
menten leveren een belangrijke bij-
drage aan onze economie, de toeris-
tische uitstraling van Katwijk, en 
bovendien worden evenementen ge-
waardeerd door onze burgers. 

Daarmee wordt het geld dubbel 
goed besteed.’

Niek Jan van Kesteren, 
inwoner Katwijk aan den Rijn

’Ik vind dat Katwijk de 100 mil-
joen euro Nuon-geld moet besteden 
aan verbetering van de infrastruc-
tuur. Als het vliegveld Valkenburg 
bebouwd gaat worden, wonen er 
zoveel mensen in Katwijk, dat de 
wegen permanent verstopt zullen 
zitten. Katwijk is al moeilijk bereik-
baar en dat zal dan helemaal het 
geval zijn. Dat gaat ten koste van de 
leefbaarheid. Dit spitst zich toe op 
de N206 ( de provinciale weg) die 
Katwijk door midden snijdt. Deze 
situatie is al onaanvaardbaar en zal 
alleen maar erger worden. Er zijn 
plannen om de weg te verleggen in 
het kader van de bebouwing van 
Duinvallei. Ik bepleit om de weg te 
ondertunnelen in ieder geval van de 
Molentuinweg tot aan het viaduct 
over de Zeeweg. Dan kunnen Kat-
wijk aan den Rijn en de Zanderij 
met elkaar verbonden worden en 
komt er een einde aan een razende 
verkeersstroom dwars  door het 
dorp. Einde aan het lawaai en de 
stank. Terug naar een leefbaar dorp. 
Het kan. Er is nu geld. Laten we het 
dan ook zo gebruiken dat ook latere 
generaties er ons dankbaar voor 

zijn. Niet potverteren. Rentmees-
terschap heet dat.’

Bart van Kruistum, 
fractievoorzitter CDA Katwijk

’Het klinkt aantrekkelijk om al-
lerlei leuke dingen met 100 miljoen 
te gaan doen maar de realiteit is ge-
nuanceerder. Het dividend van de 
Nuon-aandelen is ruim 4 miljoen 
euro. Geld dat jaarlijks in de ge-
meentelijke begroting wordt opge-
nomen. Het zou dan ook van slecht 
rentmeesterschap getuigen om nu te 
gaan pot verteren!  Juist nu dienen 
we behoedzaam met onze reserves 
om te gaan. Dat we een aantal ma-
gere jaren tegemoet gaan staat bui-
ten kijf. De Nuon-inkomsten ge-
bruiken voor het realiseren van de 
investeringen die worden genoemd 
in de brede structuur visie (BSV) 
ligt voor het CDA het meest voor de 
hand. De investeringen die in dit 
plan worden genoemd hebben breed 
draagvlak en zijn via uitgebreide in-
spraakrondes met de Katwijkse in-
woners tot stand gekomen. Met al-
lerlei wilde plannen te komen lijkt 
ons dan ook niet gepast.

Natuurlijk zullen we de nog niet 
aangewende BSV- reserves ook als 
financieringsbron gebruiken  om de 
rentelasten van onze gemeente te 
drukken want dat is het eerste ver-
diend! Ook wil het CDA alles op 
alles zetten om de gemeentelijke be-
lastingen  laag te houden. Qua in-
frastructuur is er ook nog wel een 
wensenlijstje. Concreet is wel ons 
idee om plannen voor de inrichting 

van de publieke ruimte de leefomge-
ving dus, versneld uit te voeren. De 
inrichting van een stadspark op de 
Kwakkelwei (het groene eiland) en 
het opnieuw inrichten van het De 
Ridderbos zijn voorbeelden daar-
van.’

Aad van Duijn, directeur 
Andreas College-locatie 
Rijnmond

’Een tip voor wethouder Wim de 
Jong: beleg het geld van Nuon niet 
in constructies, zoals die van de Ice-
savebank. Ik benoem dat voor alle 
zekerheid, want in de Katwijkse po-
litiek kan alles gebeuren. Zelfs het 
inleggen in een aantoonbaar onge-
schikt fonds.

Wat dan wel. Laten we beginnen 
met de kleine uitgaven. Ten eerste 
kan in een keer het tekort van zes 
miljoen op de Katwijkse begroting 
ingelost worden. Ten tweede biedt 
het bedrag van Nuon ruimte om de 
gemeente aantrekkelijk te maken 
voor de ’gewone’ politiefunctiona-
ris. De sterkte is alarmerend laag. 
Het wordt tijd dat de er een Kat-
wijkse veertiende maand komt en 
aantrekkelijke vormen van facilite-
ring. Ik bedoel dan niet de dienst-
fiets, maar een premie om het wonen 
betaalbaar te maken. Zo houden we 
de politie in de regio en daarmee 
ook inzetbaar op de doordeweekse 
avonden en in het weekeind. Wat dat 
kost? Trek er een miljoen of drie 
voor uit. Tenslotte nog een kleine 
uitgave - 2 miljoen - om het gemeen-
telijk apparaat door te lichten en op 

orde te krijgen. Er is veel knowhow. 
Nu nog passend uitlijnen.

Wat verder: stimuleer duurzaam-
heid en geef een premie voor ener-
giewinnende maatregelen. Zonne-
panelen op alle openbare gebouwen 
en (onderwijs)instellingen bijvoor-
beeld. Tenslotte beleg verantwoord 
zestig miljoen en gebruik jaarlijks 
de revenuen. U mist nog een mil-
joen of vijftien?: stop dat in het 
onderwijs(-huisvesting). Een inves-
tering voor morgen dat dan net zo 
veel oplevert als Nuon nu.’

Wim van Rijn,
voorzitter Winkelhart Zeezijde

’Gebruik bijvoorbeeld 50 miljoen 
voor allerlei dringende zaken en de 
andere 50 miljoen wordt op de bank 
gezet. 

Het zal u niet verbazen dat we in 
ieder geval een gedeelte van het geld 
inzetten op de financiering van nieu-
we parkeergarages. Er is zeker mini-
maal 10 miljoen hiervoor nodig. 
Door de kustversterking zijn er kan-
sen om in het gebied centrum/Boule-
vard nieuwe parkeergarages te ont-
wikkelen. Deze zijn hard nodig en 
worden ook in de geschreven notitie 
Brede Structuurvisie van de gemeen-
te Katwijk benoemd. Liefst 500 par-
keerplaatsen onder de grond.

Mocht de zeejachthaven komen, 
dan kan hieruit ook een gedeelte 
van dit potje worden gebruikt.  

Verder is het idee van de VVD 
zeer sympathiek. Elk gezin een be-
paald bedrag toekennen is niet on-
aardig!  Kunnen ze goed gebruiken 
en het stimuleert de economie. Uit-
eindelijk is het geld ook van de Kat-
wijkse burger.’

Klaas Jan van der Bent, 
fractievoorzitter ChristenUnie

’Elk jaar ontvang Katwijk mil-
joenen aan dividend als gevolg van 
het bezit van aandelen Nuon. Dit 
dividend wordt gebruikt om vele 
voorzieningen in Katwijk te finan-
cieren.

Als gevolg van de overname van 
Nuon wordt de gemeente Katwijk 
nu gevraagd om haar aandelen te  
verkopen.  Doet Katwijk dat niet 
dan lopen we het risico dat de jaar-
lijkse inkomsten via dividend weg-
vallen zonder dat we daarvoor iets 
terugkrijgen. Vandaar dat de raad 
heeft ingestemd met verkoop van de 
aandelen. Zodoende ontvangen we 
eenmalig een fors bedrag. 

Het gevaar bestaat dat we denken 
dat dit geld nu vrij besteedbaar is, 
een extraatje. Dan gaan we het uit-
geven aan allerlei ’leuke’ nieuwe 
dingen. Maar eigenlijk hebben we 
dit geld al bestemd. We hebben er 
namelijk rekening mee gehouden 
dat we dit geld per jaar in kleine 
stukjes zouden krijgen. Nu krijgen 
we alleen alles in één keer tegelijk. 

Het is dus van het grootste belang 
dat we er voor zorgen dat we nog 
steeds alle plannen die we voor de 
toekomst hebben nog kunnen beta-
len. Anders gezegd, het huishoud-
boekje moet weer op orde gebracht 
worden. Pas als dat lukt dan weet je 
hoeveel geld we per jaar over hou-
den of, hoe gek het ook klinkt, te-
kort gaan komen.  

Dus eerst wijsheid en inzicht, dan 
komt de rest vanzelf.’

Marleen van der Gugten, 
Werkgroep voedselbank 
Katwijk

’Een mening laten schijnen over 
100 miljoen… het is te doen! De 
Voedselbank Katwijk heeft als geen 
ander het belang van spaarzaam-
heid leren kennen. Dankzij die 
spaarzaamheid én de inzet van veel 
vrijwilligers is hulp aan de mensen 
mogelijk. In samenwerking met de 
kerken en gemeente doen wij wat 
maar enigszins mogelijk is. Zonder 
de steun van vele middenstanders 
en particulieren kunnen wij niet en 
gelukkig laten zij het niet afweten.

Voor de voedselbank zelf  staat 
op korte termijn een verhuizing 
voor de deur. Daar heeft ook de ge-
meente al een mooie bijdrage aan 
geleverd. Echter er is nog wel een 
overgebleven wensenlijstje. 

Wij zien graag een ander, langdu-
rig, beleid om de klanten van de 
voedselbank te helpen hun eigen 
weg te vinden en hen niet meer af-
hankelijk te laten zijn van de Voed-
selbank. Wij denken dat veel men-
sen niet afhankelijk worden van de 
voedselbank als procedures en 
hulpverlening beter en sneller wor-
den. Misschien een idee om hier-
voor geld te reserveren?’

Eco van Efferink, 
fractievoorzitter VVD Katwijk

’We gaan eerst de kadernotitie 
bespreken. Wel is het zo dat de VVD 
de inwoners mee wil laten profite-
ren van deze verkoop. Zo hebben 
we voorgesteld 1000 euro per huis-
houden terug te geven. Katwijk 
houdt dan nog een bedrag over van 
76 miljoen waarmee het verlies van 
dividend gemakkelijk kan worden 
opgevangen. Andere partijen heb-
ben dit voorstel inmiddels direct 
afgewezen. Daarnaast denken we 
aan een voorstel om de onroerende-
zaakbelasting de komende jaren te 
bevriezen vooral ook voor onderne-
mers die de laatste jaren veel meer 
zijn gaan betalen.’

Aad Nieuwland, directeur 
Stichting Welzijn Ouderen-krv

’SWOK is een betrouwbare in-
stelling die niet met geld loopt te 
smijten. Dat zou de gemeente vol-
gens ons ook niet moeten doen. Als 
er jaarlijks 4 miljoen dividend in de 
begroting is opgenomen, zal dat 
geld daar ook wel nodig zijn. Dus 
moet je niet die hele 100 miljoen op-
maken, maar reserveren, zodat je 
geen gaten in de begroting krijgt: 
een goed principe van ouderen is 
om je kinderen niet met jouw lasten 
op te zadelen! 

Maar er blijft volgens ons dan 
nog best wat geld over. SWOK zou 
in elke kern van Katwijk een multi-
functioneel wijkcentrum laten bou-
wen (of, zoals De Zwanenburg, het 
Rijndal en Rijnweide laten verbou-
wen) en de exploitatie veilig stellen. 
Dat zouden dan ruimtes zijn voor 
alle groepen uit die wijk; niet alleen 
voor ouderen, maar ook voor an-
dere wijkbewoners die activiteiten 
willen organiseren in de wijk.

Ten tweede zouden wij geld wil-
len besteden om de sterk verouder-
de verzorgingshuizen (Salem, Duin-
rand) te slopen en in elke kern (dus 
ook in de Zanderij) nieuwe woon-
kernen voor ouderen te bouwen. 
Uiteraard worden ook andere initi-
atieven (stichting ouderenhuisves-
ting) gehonoreerd.

Tenslotte: we horen steeds vaker 
dat ouderen of hun kinderen de 
weg naar allerlei voorzieningen, 
diensten, regelingen of activiteiten 
niet weten te vinden. SWOK zou 
een heel klein stukje van die 100 
miljoen willen gebruiken om een 
voorlichter aan te stellen om dat 
probleem nu eindelijk eens op te 
lossen.’

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

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



Verkoop van gebruikte en nieuwe 
onderdelen tevens inkoop van uw 

sloop- of schadevoertuig met afgifte
RDW-vrijwaring

WWW.GEBR-OPDAM.NL
Voorschoterweg 41 Hanepoel 4

2235 SE Valkenburg Z.H. 2136 NJ Zwaanshoek N.H.
Telefoon 071 531 51 01 Telefoon 023 584 54 35

Fax 071 - 572 02 79 Fax 023 584 98 23

Thuis zorg nodig?
Curadomi geeft met christelijk personeel 

zorg aan iedereen die dat nodig heeft.

Curadomi, organisatie voor thuiszorg
Haven 9 - 2225 BH Katwijk - tel. 071 - 40 600 80

www.curadomi.nl

UPSTAIRS
VERFIJND | CULINAIR | VERRASSEND

Haven 8, tel. 071-4012503 

www.orionkatwijk.nl

Keuken geopend op do./vr./za. vanaf 18.00 uur (reserveren gewenst)

,,Orion”
Vanaf mei verzorgen wij ook weer lunch

GERECHT VAN DE MAAND JUNI:

Gebakken of gegrilde zalm
voor € 14,-

Edelsmederij

Van Niekerk
Ma. t/m vr. 10.00-18.00 uur

Zat. 12.00-18.00 uur
Afspraken ook mogelijk.

(071) 4013554

Al uw gouden of zilveren sieraden 
vakkundig hersteld en vervaardigd

Prins Hendrikkade 95 - Katwijk
www.goudreparaties.nl

Prins Hendrikkade
Zwaaikom 3

2225 HX Katwijk
071 407 8007

www.debeslagkom.nl

Pannenkoek van de maand:
Piet Hein
Pannenkoek met:

Spek, kaas,ui, champignon, paprika

 

 10.95

Iets te
vieren in
oud-Hollandse scheepssfeer?

Verjaardagen voor jong en oud.

Ook voor uw kraamfeest.

7 dagen per week geopend van 10.00-21.00 uur.
Grote kinderspeelruimte in het vooronder.

Comfortabele slipper
voor alledaags
gebruik

L. van Duijn & Zn.
Werkkleding, watersport-

en kampeerartikelen

Haven 4, 2225 BH Katwijk ZH,
telefoon 071- 401 28 32, 

fax 071- 401 48 03

www.duijnstores.nl

in de kleuren:

Houten vloeren 
& Kwaliteitslaminaat

Nu GRATIS 
ondervloer bij alle 

laminaat 
(1e klas thermopeet + vochtscherm)

AUTO & TRUCK SERVICE KATWIJK B.V.
SCHEEPMAKERSTRAAT 32

Gevraagd:

EEN ENTHOUSIASTE 
ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT (m/v)
op basis van 32 uur voor een periode van 4 maanden. 

Jouw werkzaamheden zullen o.a. uit de volgende taken bestaan:
-  Telefonisch onderhoud klanten
-  Dagelijks verwerken van de ingekomen post
-  Agendabeheer 
-  Verwerken van de debiteuren- en crediteurenadministratie

Lijkt het je leuk om in een hecht team te werken met voldoende 
afwisseling, reageer dan snel door je cv + motivatie te mailen 
naar info@atskatwijk.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
mw. J. Ouwehand, tel: 071-4033531. 

5.-
korting

Melatomatine garandeert al jaren gezonde nachtrust

Leefvitaal voordeelbon

Voordeelbon is geldig bij onderstaande drogist(en)
t/m 2 weken na verschijning.

✃

  5.-
korting

Probiotica Darmbalans: Nu 5.- korting Van 14.95 voor 9.95

Probiotica Darmbalans:

Goede darmfl ora verhoogt de weerstand!

Gunstige bacteriestammen

Vakantie

www.leefvitaal.nl

Etos den Hollander Drogisterij J. van Wijk

Wonen aan zee

Duinappartementen - Katwijk aan Zee

Dunesse
duinappartementen

Stijlvol wonen in het glooiende duinlandschap. Met het strand en de zee binnen handbereik. 

Dat biedt het unieke nieuwbouwproject Dunesse in Katwijk aan Zee. Op een inspirerende locatie 

verrijst een bijzonder appartementencomplex dat uw woondroom laat uitkomen. Hier geniet u 

van de zilte zeelucht, de weidse horizon en de natuurrijke omgeving. Dag in dag uit.

Schitterende duinappartementen 
in Katwijk aan Zee

van 19.30 tot 20.30 uur
inschrijven mogelijk tot vrijdag 3 juli - 09:00 uur

donderdag
Start verkoop

18 juni 2009



classic tuning

individual tuning

analyse

advies & schoenkeuze

do the

scan!

In samenwerking 
met onze partners:

Fit for Feet is een uniek totaalprogramma dat in enkele ogenblikken 
vaststelt welke sportschoen het best bij jou past. Het eerste individuele 
en gratis schoenadvies dat werkelijk óveral rekening mee houdt. Fit for 
Feet is daarmee hét vertrekpunt voor onbeperkt sportplezier!

Onafhankelijk en compleet

Bij Fit for Feet krijg je geen ingewikkelde  
verhalen, maar een helder en duidelijk advies. 
Na een korte analyse is meteen duidelijk 
welke schoeneigenschappen voor jou belangrijk  
zijn. Via de unieke Fit for Feet-kleurcodering zie 
je vervolgens in één oogopslag welke schoenen 
bij jou passen.

De beste keus meteen in beeld!
Fit for Feet geeft je een advies in de vorm van een kleur-
codering. Deze kleuren vind je ook terug op de schaplabels. 
Daarmee wordt het kiezen van de juiste schoenen een fuitje 
van een cent! 

Classic schoentuning op basis van uw lichaamsgewicht aanpasbaar  
naar uw wensen middels Click & Go parts. 

Individual schoentuning op basis van een computergestuurde  
freestechniek afgestemd op uw voeten. 

We bepalen je voettype, informeren naar persoonlijke sportomstan-
digheden en eventuele loopongemakken. Zo geven we je inzicht in de 
schoeneigenschappen die je nodig hebt.

We adviseren schoenen met de juiste schoeneigenschappen. 
We hanteren hierbij de kleurcodes zoals hiernaast afgebeeld.

In stap 3 en 4 kunnen wij schoenen ’tunen’ voor verbeterd  

loopcomfort en blessurepreventie.

KATWIJK

do the

scan!

       

 19%
 BTW

 19% BTW
VOORDEEL  In 4 stappen naar

de perfecte schoen

KATWIJK
Voorstraat 50, Katwijk Tel: ( 071) 4013433

www.intersportkatwijk.nl

Uitleg aktie: U koopt een artikel van € 49,95 U haalt hier de 19% BTW uit. 
voorbeeld rekensom € 49,95 : 1.19 =€ 41,97 U moet dan € 41,97 betalen.
( lees eventuele verdere voorwaarden in de winkel )

19% BTW VOORDEEL

 19% BTW
VOORDEEL  

 19% BTW
VOORDEEL  

Doe de scan en betaal bij aankoop van 
je nieuwe sportschoenen geen 19% BTW
 

ACTIE

Doe de scan en betaal bij aankoop van 
je nieuwe sportschoenen vb.(running-, 
tennis-, wandel-, voetbal-, indoor- 
en fitness/aerobicschoenen

GÉÉN

unesse bestaat uit vier luxe kleinschalige appartementengebouwen. Met maar liefs 
vijftien verschillende woningtypen - grotendeels uitkijkend over de Noordzee - 

kiest u het appartement dat het beste bij u past. U heeft de keuze uit een drie- of vierkamer-
appartement. Kortom: Met Dunesse geven wij uw woonwensen de ruimte.

Unieke locatie
Midden in de duinen, op het terrein van het voormalige Zeehospitium, 
wordt Dunesse gerealiseerd. Niet alleen een historische plek, maar ook een 
overrompelende locatie waar u bent omringd door het immense schouw-
spel van de natuur. Bovendien ontbreekt het u in het pittoreske Katwijk 
aan niets dankzij de talrijke restaurants, gezellige winkels, bruisende 
boulevard, wandel- en fietspaden en recreatieplas De Kaag. En dat alles 
vlakbij de N206 die u snel naar omliggende steden leidt.

��wonen midden in het duin én aan zee, een unieke kans!

���de appartementen beschikken over een eigen parkeerplaats 

in de afgesloten stallingsgarage, welke binnendoor bereikbaar is

��lichte appartementen door veel glas aan de woongevel

��grote zongerichte balkons / terrassen

��de appartementen beschikken over vloerverwarming en koeling

www.dunesse.nl prijzen vanaf € 455.000,- v.o.n. incl. eigen parkeerplaats

locatie 
start verkoop:

strandpaviljoen 
KW106 

Schuitemakers 
visrestaurant 
in Katwijk aan Zee

(tegenover boulevard 141)

Dunesse is een project van
VORM Ontwikkeling 

Tel. 071 4062010

verkoopinformatie:
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Na het winnen van de afde-
lingstitel en het zaterdagkam-
pioenschap heeft Quick Boys 
2 ook de hoofdprijs van dit sei-
zoen in de wacht gesleept. In 
Mijdrecht moest de jonge equi-
pe van het trainersduo Marcel 
van Duijn en Peter Hellenberg 
strijden met de reserves van Ar-
gon om de algehele amateurti-
tel voor tweede elftallen. 

De wedstrijd, die onder leiding 
stond van scheidsrechter Benali 
uit Utrecht, begon tam. De ploe-
gen tastten elkaar af maar al ras 
trok Quick Boys het initiatief  naar 
zich toe. Diverse keren kwamen 
de voorwaartsen in de buurt van 
de goal van keeper Zuidwijk van 
Argon en kwam men tot scoren. 
Helaas werd deze goal afgekeurd. 
Quick Boys bleef de bovenliggen-
de partij waarbij kan worden op-
gemerkt dat keeper Martijn de 
Zwart tot dan toe nog niet op de 
proef werd gesteld. 

Dit spelbeeld werd in de 33e mi-
nuut beloond met een goal. Een 
hoekschop genomen door Tho-
mas Dijk kwam na een scrimmage 
terecht bij Jaber Akhrif  die ver-
volgens genadeloos hard de bal 
achter keeper Zuidwijk in het net 
deed belanden.

Argon leek niet onder de indruk 
van de 0-1 en binnen enkele minu-
ten stond Argon-spits Van Helle-
mondt oog in oog met sluitpost 
Martijn de Zwart die vervolgens 
knap redde.

Vlak voor rust redde De Zwart 
alweer knap na een gevaarlijke 
scrimmage in het doelgebied van 
Quick Boys, Argon had ondertus-
sen op het veld het initiatief  vol-
ledig naar zich toe getrokken.

Een strubbeling tussen aanval-
ler Hogenboom van Argon en 

Quick Boys-verdediger Pieter 
Hoek leidde uiteindelijk tot drie 
gele kaarten. Daar waar Hoek 
duidelijk werd gehinderd, bleef de 
arbiter besluiteloos. De opmer-
king van Van Fruchten aan het 
adres van de scheidsrechter dat hij 
toch duidelijk had kunnen zien 
wat er aan de hand was, werd di-
rect met een gele prent beloond. 
De twee ‘hoofdrolspelers’ kregen 
tevens geel voorgehouden. Dit 
voorval direct voor rust leidde een 
onrustig tweede helft in met di-
verse scheidsrechterlijke dwalin-
gen.

Na de thee betraden de ploegen 
ongewijzigd het veld, wat er overi-
gens na een vol seizoen nog prima 
bij lag. Daar waar de ploegen voor 
rust elkaar afwisselden qua veld-
overwicht schommelde het spel-
beeld nu meer. Daarnaast was het 
arbiter Benali die een hoofdrol 
begon op te eisen. Het leek alsof 
alle overtredingen in het voordeel 
van Argon werden beslist, iets 
waarover trainer Van Duijn zich 
danig opwond. Dit kwam hem al 
snel op een waarschuwing te staan 
en even later kreeg hij geel wat op 
zichzelf  al een eigenaardige ge-
beurtenis was. Het spelbeeld werd 
grimmiger en nadat de doorge-
broken Akhrif  net voor het bin-
nentreden van het strafschopge-
bied onderuit werd gehaald, 
besliste de warrige arbiter tot ie-
ders verbazing wederom in het 
voordeel van de thuisploeg.

De gehele bank en alles wat 
Quick Boys was ontplofte van 
verbazing en ongeloof. De 
Utrechtse scheidsrechter greep dit 
moment aan om trainer Van 
Duijn twintig minuten voor tijd 
zijn tweede gele kaart voor te hou-
den om vervolgens het veld met 
rood te moeten verlaten.

Het was zaak voor de blauw-
witten in het veld het hoofd koel 
te houden, want de wedstrijd zou 

wel eens een eigenaardige wen-
ding kunnen gaan nemen. Dat 
leek dan ook te gebeuren, want 
daar waar Quick Boys de wed-
strijd op slot had kunnen gooien 
middels uitbraken via Van Fruch-
ten en Dijk, was er in de 75e mi-
nuut een aanval van de thuisploeg 
waarbij de nodige commotie ont-
stond.

Deze aanval leek uit te lopen op 
een vrije trap wegens buitenspel, 
maar de arbiter wees na een scher-
mutseling binnen de zestien reso-
luut naar de stip. Na de vreemde 
gang van zaken tot dan toe leek 
het noodlot dan toch toe te slaan, 
ware het niet dat tijdens de schijn-
baar minuten durende discussie 
op het veld de assistent-scheids-
rechter nog steeds met de vlag 
omhoog stond. Na het arbitrale 
onderonsje, werd tot ieders op-
luchting aan Katwijkse zijde de 
beslissing ingetrokken en kon het 
spel vervolgd worden met een vrije 
trap voor de blauwwitten.

De wedstrijd was inmiddels in 
de 82e minuut beland toen op-
nieuw Jaber Akhrif  de wedstrijd 
op slot gooide en het kampioen-
schap veilig stelde. Na deze 0-2, 
waarbij de ontlading aan Quick 
Boys-zijde zeer groot was, gaf Ar-
gon zich gewonnen. In de extra 
zes minuten speeltijd deden er zich 
geen noemenswaardige momen-
ten meer voor.

Gezien het aantal kansen en het 
uiteindelijke lichte overwicht van 
Quick Boys-zijde kon er niets op 
deze 0-2 overwinning worden af-
gedongen.

Na het laatste fluitsignaal 
mocht het feest losbarsten. Hos-
sende spelers mochten de bloemen 
in ontvangst nemen en vervolgens 
reikte de KNVB-afgevaardigde 
eerst de medailles uit en vervol-
gens mocht aanvoerder Mathijs 
van der Plas de felbegeerde schaal 
in ontvangst nemen.

Quick Boys reserves na thriller 
algeheel landskampioen
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De familiedagen bij voetbalver-
eniging Katwijk waren dit jaar 
weer grootser dan ooit. Dankzij 
de geweldige inzet van alle vrij-
willigers, sponsors en natuurlijk 
de weersomstandigheden werden 
de familiedagen van voorgaande 
jaren weer overtroffen.

De ‘familieweek’, want zo kan 
het evenement ondertussen beter 
genoemd worden, werd gehouden 

in de laatste week van mei. Tijdens 
deze week stonden er zeer uiteenlo-
pende activiteiten op het program-
ma voor jong en oud. Er werden 
onder andere een pokertoernooi, 
een bingoavond, karaoke-avond en 
een feestavond georganiseerd. Ook 
waren er optredens van de bekende 
Mark Rijs en Alex te bewonderen.

Natuurlijk werd ook weer gevoet-
bald tijdens het klutstoernooi. De 
A1 van vv Katwijk mag zich een 
jaar lang ‘Het starkste team van 

Kattuk Noord’ noemen, want deze 
talentvolle jonge groep won niet al-
leen het klutstoernooi, ze wonnen 
ook het gelijknamige onderdeel, de 
vervanger van de voormalige High-
landgames.

Ook de jongere jeugdleden van 
de vv Katwijk konden zich uitleven 
tijdens de familiedagen met onder 
andere een sponsorloop, een 4 te-
gen 4 toernooi, een ballonnenwed-
strijd en een groot springkussenfes-
tijn.

Gezellige familiedagen vv Katwijk

Het meisjesteam kreeg tijdens ‘Het starkste team’ hulp van sterke mannen.
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De triatlon-middenafstand, dat 
betekent dat er 3 km gezwom-
men, 80 km gefietst en 20 km 
hardgelopen moet worden. Naast 
de leden van het Katwijkse Luy-
ten triatlonteam, Nico Verkade 
en Erik Nieuwenhuis, was ook 
Jos Sneijders weer van de partij. 
Sinds een aantal jaren wordt het 
NK op deze afstand in Nieuw-
koop gehouden. 

Bekend terrein dus voor de Kat-
wijkers en ook nog eens niet zo ver 
reizen. Nieuwkoop staat in de triat-
lonwereld synoniem voor zware 
omstandigheden, lage temperatu-
ren, veel wind en vaak regen. De 
weersberichten gaven van tevoren 
aan, dat dit ook dit jaar weer het 
geval zou zijn.

Om 11.00 uur vertrokken zo’n 
300 deelnemers voor het eerste on-
derdeel. Met een watertemperatuur 
van 16 graden is het dragen van een 
wetsuit verplicht en ondanks dat is 
het koud en hebben veel deelnemers 
daar last van. Door de noordoos-
tenwind was de start aan lage wal, 
waardoor de atleten hinder onder-
vonden van de golfslag en stroming. 
Erik, de beste zwemmer van de 
Katwijkers, wist 3 km af te leggen 
in een tijd 44 minuten en 28 secon-
den. Nico Verkade kwam zo’n 2 mi-
nuten daarna (46.09) uit het water. 
Jos zat daar weer zo’n 5 minuten 
achter(50.49). De laatste 100 meter 
waren voor Nico lastig, omdat hij 
door de lage watertemperatuur last 
van kramp kreeg. Meerdere triatle-
ten hadden hier last van maar daar 
laat je je niet door tegenhouden.

De wissel wordt ook wel als het 
vierde onderdeel van de triatlon ge-
zien, wetsuit uittrekken, fietsschoe-
nen aan, helm op etc. De ene triat-
leet is daar beter in dan de andere 
en geloof het of niet, ook daar 
wordt op getraind. Door het koude 
water had Erik moeite met het uit-
trekken van het pak en kramp heb 
je dan vaak zo te pakken. Dus maar 
even rustig aan. Nico zag Erik nog 

net de wisselzone verlaten toen hij 
snel kon wisselen zonder veel pro-
blemen.

Zoals verwacht waaide het stevig, 
wat het fietsen selectief  maakt. 
Sterke fietsers komen dan vaak tot 
hun recht. Nieuwenhuis, die door 
een rugblessure de afgelopen weken 
minder heeft kunnen trainen dan 
dat hij zou willen, kon niet voorko-
men dat Nico hem inhaalde tijdens 
het fietsen. Na 2 uur en 20 minuten 
mocht hij weer van de fiets af. Het 
fietsgedeelte ging voor Nico veel 
beter. Ondanks de lastige wind wist 
hij de 81 kilometer in 2.16.55 te vol-
brengen. Ook Jos wist een goede 
tijd te realiseren en deed er 2.18.30 
over.

De eerste kilometers van het lo-
pen zijn altijd zwaar, je belast je 
spieren anders en het vinden van 
het juiste ritme moeilijk. Voor Erik 
was het lopen vooral het verdelen 
van de overgebleven energie. Voor 
Nico is dit onderdeel vaak het ge-
deelte waarin hij op zijn naaste con-
currentie veel probeert goed te ma-
ken. In een tijd van 1.22.59 wist hij 
vele andere in te halen. Jos lukte het 
net niet om, met een looptijd van 
133.58, Erik te achterhalen. In een 
tijd van 4 uur en 41 minuten wist 
Erik uiteindelijk de finish te berei-
ken. Wat goed was voor een derde 
plaats bij de 50+, verassend voor 
Erik. Het verdienen van een NK-
medaille na 25 jaar aan triatlon 
doen was een mooie opsteker. 

Zo zie je maar, de aanhouder 
wint. Ook Nico was niet ontevre-
den hoewel hij niet op het podium 
mocht klimmen werd hij zesde in 
zijn categorie met een eindtijd van 
4.26.42. Eindtijd van Jos: 4.44.29. 
Een verbetering van meer dan een 
halfuur met vorig jaar. De komende 
dagen zullen de meeste deelnemers 
veel last hebben van spierpijn en is 
het belangrijk goed te herstellen. 
Volgend weekend staat de triatlon 
van Bodegraven alweer op de agen-
da, dus moeten we dan weer fit zijn 
om met elkaar de strijd aan te 
gaan.

Nico, Jos en Eric waren de Katwijkers die aan de start verschenen van de 
NK-triatlon middenafstand.

Katwijkers aan 
start op NK-triatlon 
middenafstand

De Katwijkse Badminton Club 
(KBC) bestaat in juli 40 jaar. Ter 
gelegenheid van dit jubileum or-
ganiseert KBC op zaterdag 27 
juni een badmintondemonstratie 
waarin onze jeugdleden door de 
top badmintonners Dennis en 
Arless Tjin Asjoe van 09.30 tot 
11.30 uur tot sportieve toppresta-
ties gedreven zullen worden.

Jong en oud zijn van harte wel-
kom om dit spektakel bij te wo-
nen en kennis te maken met de 
badmintonsport en KBC in het 
bijzonder, dit alles onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je.

In het afgelopen badmintonsei-
zoen 2008-2009 zijn drie van de 
vier seniorenteams kampioen ge-

worden in de districtscompetitie 
van de Nederlandse Badminton 
Bond. Daarnaast zijn de heren 
kampioen geworden in de regio-
nale herencompetitie. KBC heeft 
in 2009 dus ook in sportief  op-
zicht wat te vieren.

Verder heeft badmintonclub in 
2009 voor nieuwe leden een spec-
taculaire actie: nieuwe leden ont-
vangen 40 procent korting op de 
contributie.

Op www.katwijksebadminton-
club.nl en op teletekstpagina 633 
van RTV Katwijk staat meer in-
formatie over de KBC. Het adres 
van sporthal Rijnsoever is Schim-
melpenninckstraat 6.

Wij hopen u op 27 juni kennis 
met u te maken.

40 jaar Katwijkse Badminton Club 

Badmintondemonstratie
in sporthal Rijnsoever
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Over een klein maandje is het 
weer zover. Dan organiseert tennis-
vereniging KLTV haar jaarlijkse 
open toernooi, voor de club het 
jaarlijks terugkerende hoogtepunt 
van het zomerseizoen. 

Van zaterdag 4 tot en met zondag 
12 juli zal er weer gestreden om de 
prijzen in meer dan 25 verschillende 
categorieën, variërend van HE3 tot 
en met GD8 30+. De toernooilei-
ding is samen met een enthousiaste 
groep vrijwilligers al weer druk be-
zig met de voorbereidingen. Wij ho-
pen dat na vorig jaar de weergoden 
ons dit jaar beter gezind zijn, maar 
zij geven helaas geen garanties. 

Inschrijven voor het Krom Toer-
nooi is sinds enkele weken mogelijk 
en de aanmeldingen druppelen ge-

staag binnen. Maar er is nog altijd 
plek voor meer tennisliefhebbers en 
wij hopen dat ook de kampioenen 
van vorig jaar zich weer aanmelden 
om hun titel ter verdedigen of het in 
een hogere categorie gaan probe-
ren. De inschrijving verloopt in via 
www.toernooi.nl en kan tot zater-
dag 20 juni.     

KLTV gaat er in ieder geval van-
uit dat ook het Krom Toernooi 
2009 weer een prachtig toernooi 
wordt, met goede en sportieve par-
tijen, schitterend weer, lekker eten, 
een gezellige feestavond en een 
prachtige finaledag. De toernooilei-
ding heeft er in ieder geval al veel 
zin en wij hopen jullie in week 28 te 
zien, in actie of aan de kant, op De 
Krom!

Inschrijving geopend

Open tennistoernooi KLTV

Na een felle strijd gedurende 
het hele schaakseizoen is Gidi 
van der Bent er op de laatste 
schaakavonden in De Roskam in 
geslaagd zowel snelschaakkam-
pioen als ook eerste in de interne 
competitie te worden. Het was 
voor Gidi vooral in de ‘interne’ 
een narrow escape, want voor het 
ingaan van de laatste ronde stond 
Jan Hellenberg een half puntje 
voor. De laatste wedstrijd ging 
tussen de beide kemphanen. 

Aanvankelijk stond Jan iets in 
het voordeel, maar Gidi is een taaie 
en perste er in het eindspel toch nog 
een overwinning uit. Hoe dat pre-
cies in zijn werk ging vindt u in de 
fragmentbespreking hieronder.

Het seizoen is weliswaar officieel 
ten einde, maar wat nog rest is de 
bekerfinale van de Leidsche Schaak-
bond die midden juni verspeeld 
wordt. Katwijk doet daaraan mee 
doordat zij in de laatste voorwed-
strijd Oegstgeest versloeg, een on-
verwachte opsteker voor de Katwij-
kers. Over het verloop van de 
finalewedstrijd berichten we u een 
volgende keer.

Vermeldenswaardig is ook dat de 
Katwijksche Schaakclub in novem-
ber dit jaar 75 jaar bestaat. Dat 
wordt gevierd met een gezellig open 
toernooi in De Roskam voor leden, 
oud-leden, geïnteresseerde huis-
schakers en clubschakers uit omlig-
gende plaatsen. De datum is vastge-
legd op zaterdag 7 november, er is 
een gratis lunch, en ‘s middags aan-
sluitend een receptie. Nadere mede-
delingen volgen nog, maar noteert 
u alvast de datum in uw agenda.

Nu dan het fragment uit de kam-
pioenspartij Gidi van der Bent (met 
wit) tegen Jan Hellenberg. 

Gidi, met wit aan zet, speelde 
hier 44) Ph6. Zwart heeft na het 
verplichte 44) … - Pd8 en 45) Le7een 
groot probleem:  pion f7 is niet meer 
te verdedigen. Het paard is in dit 
soort stellingen sterker dan de loper 
dus mag niet geruild worden. Daar-
om ging het paard terug naar 45)… 
- Pc6.  Er komt nu het cruciale 46) 
Ld6!  46) … - Pd4+ lijkt nog tegen-
spel te geven, maar na 47) Kc4 - 
Pe2. 48) Pxf7 - Lxd6 komt de win-
nende zet 49) exLd6! Hier dus niet 
Pxd6, want dan kan zwart nog net 
remise houden. Misschien leuk om 
in een thuisanalyse eens uit te vin-
den hoe. De rest is techniek, en die 
is Gidi wel toevertrouwd.  49) … - 
Kc6. 50) Pe5+ - Kxd6. 51) Pxg6 -  
Kc6. 52) Pe5+ - Kd6. 53) g6 - Ke7. 
54) g7 en zwart geeft op. 

Begin september begint het nieu-
we seizoen, weer in het gezellige ge-
bouw De Roskam in Katwijk aan 
den Rijn. Er is vooral behoefte aan 
wat minder sterke spelers om de 
club in de breedte interessanter te 
maken. Bent u huisschaker denk er 
dan in ieder geval over na eens ken-
nis te maken met de club bij het op 
gezelligheid gerichte rapidtoernooi 
op zaterdag 7 november. Beter na-
tuurlijk als u zich meteen begin sep-
tember op de eerste clubavond als 
lid opgeeft.

Gidi van der Bent dubbel-
schaakkampioen Katwijk

Met grote regelmaat worden 
de verrichtingen van de jeugd en 
de jonge senioren van tafelten-
nisvereniging Rijnsoever belicht. 
Maar ook de wat oudere spelers 
zijn elke week achter de tafel te 
vinden. Bij hen staat niet de pres-
tatie maar het plezier vooraan.

Op maandagmorgen tussen 10.00 
en 12.00 uur en op donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur speelt 
een flinke groep 50-plussers recrea-
tief  tafeltennis. De groep telt mo-
menteel 28 leden, waarvan er zo’n 
20 tot 24 elke maandagmorgen aan-
wezig zijn. De donderdagmiddag is 
wat minder druk, maar die groep 
bestaat ook minder lang. De sfeer is 
heel ontspannen, omdat het spel-
plezier voorop staat. Halverwege 
wordt er even gepauzeerd. Dan 
drinkt de groep gezamenlijk een 
kopje koffie en worden de sociale 
contacten onderhouden. Gezellig-
heid is een belangrijke factor bij 
deze club.

Nauwelijks blessurerisico

Dat de meeste recreanten al wat 
langer spelen kun je zien. Maar ook 
beginnende spelers zijn welkom en 
iedereen heeft er erg veel plezier in. 
Sommigen zijn echt fanatiek bezig. 
Je ziet ze hun uiterste best doen om 
een lastige bal toch nog te halen. 

Maar, wie niet meer zo hard lo-
pen kan, die speelt wat rustiger. Je 
bent toch lekker in beweging! En 
een blessurerisico is er bij deze sport 
nauwelijks. 

Om de samenhang te versterken 
wordt er veel gedubbeld. Dat wil 
niet zeggen dat het er altijd rustig 
aan toe gaat. Maar een belangrijke 
factor bij het dubbelen is dat je jouw 
maat de ruimte geeft. Dat samen-

Recreanten 50+ enthousiast 
over tafeltennis

FO
TO

: P
R

.

spel van aangeven en afmaken 
maakt het juist leuk. Een sterkere 
en een zwakkere partner kunnen op 
die manier toch goed partij geven.

De contributie voor degenen die 
alleen op maandagmorgen en don-
derdagmiddag spelen is extra laag 
gehouden. In 2009 betalen recrean-
ten € 68,- en daar kan dan het hele 
jaar door voor gespeeld worden, be-
halve op feestdagen als kerstmis, 
nieuwjaarsdag en tweede paasdag 
en tweede pinksterdag.

Een ander voordeel van tafelten-
nisvereniging Rijnsoever is, dat er 
via de club door leden allerlei tafel-
tennisbenodigdheden voor een aan-
trekkelijke prijs kunnen worden ge-
kocht: complete batjes, maar ook 
frames en losse rubbers (montage 
gratis), hoesjes, tafeltennisschoenen 
(veel korting), shirts, sportbroekjes 
en nog meer.

Wie meer wil weten over meespe-
len, over de beginnerscursus of over 
trainingen om je spelniveau te ver-
hogen, kan contact opnemen met 
een van de onderstaande mensen: 

Algemene vragen 50+ : Wim Baars 
4023967, wim.baars@casema.nl; 
cursusinfo: Martijn Holten, 
06-20601641.

Wie interesse heeft kan ook ge-
rust eens vrijblijvend binnenlopen 

in het clubgebouw van TTV Rijn-
soever aan de Sandtlaan 54 in Kat-
wijk a/d Rijn, tel. 4072875. 

Neem sportkleding mee, dan kun 
je het meteen uitproberen.
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Jan Schijff liet zien dat zijn 
vorm niet te lijden had gehad van 
het Spaanse damtoernooi in Sa-
lou, waar hij met 9 uit 9 overigens 
als 59e van terugkwam. Ook dat 
was al een goede prestatie en 
hiermee steeg hij in rating uit 
boven Arend van Beelen, die met 
zijn eerste deelname op de 64e 
plaats terecht was gekomen. 

Gé Berbee had twee puntjes min-
der en vervulde hiermee de 93e po-
sitie. Kees Plug had een ietwat te-
leurstellende eindsprint en struikelde 
over Lisa Aleven en Tianli Liu 
waarmee hij 123e werd.

Na de lange busreis hadden de 
heren toch nog de energie om in 
Katwijk verder te dammen. Jan, die 
deze week ook nog zijn 40-jarig ju-
bileum bij de KNDB en de Rijns-
burgse DamClub mocht vieren, 
mocht het opnemen tegen Arend. 
Dit werd een spannende wedstrijd 
omdat beiden bij winst nog kans 
hadden op het kampioenschap. 
Arend kon het in het eindspel uit-
eindelijk niet bolwerken en moest 
toezien hoe Jan een dam haalde. 
Hierna was het spel wel gespeeld en 
kon Jan de punten verzilveren.

Koploper Jack van der Plas had 
Hans Klinkenberg aan de andere 
kant van het bord zitten. Hans wist 
zijn stand beetje bij beetje te verbe-
teren en Jack dacht dat hij met een 
dubbele ruil al het gevaar uit de stel-
ling wist te halen. Hierin vergiste hij 
zich danig, aangezien er een rare 
naslag in kwam die hem direct de 
partij kostte. Hiermee kwam Jan 
Schijff  bovenaan de ranglijst te 
staan en met nog maar een partij 
voor de boeg is zijn positie vrij ste-
vig.

Kees Plug speelde een prachtpar-
tij tegen John Bruin en haalde daar-
bij zelfs dam. Dat deze dam te duur 
was, kon hij niet van tevoren door-
zien. John bracht er allergerande 

zetjes in en Kees wist de meeste te 
ontlopen, maar zag uiteindelijk 
toch met lede ogen aan hoe John 
ook dam haalde. Niet alleen had 
John nu de betere stand, maar Kees 
was ook beperkt in zijn zetten. 
Hierdoor zag hij toch iets over het 
hoofd en dit koste hem zijn dam en 
de punten, die John gretig in ont-
vangst nam.

Arie Dubbelaar wist het Gé Ber-
bee bijzonder lastig te maken. In 
een aparte positie deed Gé een zet 
die een combinatie toeliet en Arie 
maakte daar dienstbaar gebruik 
van. Hiermee was het spelletje ook 
gespeeld en staat Arie weer wat 
dichterbij de hoogste noteringen op 
de ratinglijst. 

Paul Bremmer speelde een rustige 
partij tegen Alexander Nijenhuis. 
De jeugdspeler kon echter niet op 
tegen de routine van Paul en werd 
vakkundig weggespeeld. Vermel-
denswaardig is wel dat hij het dit 
keer lange tijd goed volhield en dat 
er vorderingen in zijn spel zichtbaar 
zijn. Helaas is dit tegen een eerste-
klassespeler niet toereikend, maar 
voor de toekomst ziet het er wel 
goed uit.

Jaap van Duijvenbode had weer 
eens geen beste partij. Teun de 
Kluijver maakte het hem moeilijk 
en Jaap dacht beter te staan, maar 
miste toch keer op keer de winst-
kans. Dat het uiteindelijk remise is 
geworden, is aan beide spelers te 
danken, maar een morele overwin-
ning voor Teun.

Ook geïnteresseerd in onze mooie 
sport en onze gezellige vereniging? 
Kijk op www.damclubkdc.nl voor 
meer informatie of kom eens langs 
in wijkgebouw ‘t Zandgat, E.A. 
Borgerstraat 58. Voor de jeugd is er 
elke woensdag training van 18.45 
tot 20.00 uur en de senioren spelen 
vanaf 19.45 uur.

En voor hen die van sneldammen 
houden is er op 17 juni het Open 
SneldamKampioenschap van Kat-
wijk. Aanvang 20.00 uur. Deelname 
is gratis.

Jan Schijff aan kop in 
open damkampioenschap

HVS Brittenburgh startte op 5 
juni met de eerste wedstrijd van 
de jeugdviscompetitie. De kinde-
ren hadden zich goed voorbereid 
en hengelaars die vorig jaar mee 
hadden gedaan wisten wat hun te 
wachten stond, vis vangen!

Er waren nieuwe deelnemers die 
samen met papa hun visvaardighe-
den kwamen testen. Sjoerd Boe-
zaard had een spiksplinternieuwe 
hengel van zijn pa gekregen en was 
heel gretig. Met wat hengeltips ging 
hij enthousiast aan de waterkant 
zijn plek inrichten. Eline Kyijt 
kwam samen met mama zich aan-
melden en had een rustig plekje aan 
de waterkant gevonden. Lars Vlie-
land kwam zich samen met pa aan-
melden en hij was er ook helemaal 
klaar voor. En als laatste kwam de 
kleine Tim Meijer zich aanmelden. 
Hij had nog geen leefnet, dus kreeg 
zijn pa een meetplank mee, zodat de 
gevangen vis direct gemeten en te-
ruggezet kon worden.

Er waren wat papa’s die al wilden 
voeren voor het startsignaal, maar 
dat werd door de wedstrijdleiding 
in de gaten gehouden zodat alle kin-
deren gelijk konden beginnen met 
voeren. 

Na het startsignaal werden bin-
nen enkele minuten al de eerste vis-
sen geland. Thomas van Leeuwen 
had met zijn mooie nieuwe plateau 
en hengel, die hij zelf  gekocht had 
op de visbeurs in Rotterdam, gelijk 
succes, hij wist veel vis te vangen.

Theo Turk moest het eerst even 
alleen doen met wat hulp van Wim 
Bruin, een van de begeleiders, en 
wist al vanouds veel vissen te van-
gen. De zusjes Anderson April en 
Gaya waren ook goed bezig. Het 
meegekomen buurjongetje viel nog 
pardoes in het water, toen hij iets 
dichterbij de waterkant wilde kij-
ken, gelukkig waren daar stoere 
papa’s die de kleine snel weer op de 
kant trokken, hij hield er slechts een 

natte broekspijp aan over.
Papa Oleimans was deze keer 

goed voorbereid naar de waterkant 
gekomen met zoon Rick en dochter 
Nova, ze wisten aardig wat vissen te 
vangen onder de goede coaching 
van papa Wim.

Nicky Anderson wist haar con-
stante te behouden. Het is namelijk 
de kunst je vissen op de plek te blij-
ven houden en zo de meeste vis te 
vangen. Door haar voertechniek 
wist ze dat uit te buiten en werd eer-
ste in de jongste poule, tweede in die 
poule werd nichtje Gaya, en als 
derde wist Lieke Remmelswaal te 
eindigen. Volgende keer gaat ze 
weer in haar mooie dansjurk vis-
sen. 

In de oudere categorie werd Cor-
niels Wassenaar sterk eerste. Ook 
hij wist de vis op zijn plek te hou-
den. Door goed op te letten in de 
vorige competities is hij nu een ge-
degen sportvisser met ervaring. 
Theo Turk werd heel mooi tweede 
en April Anderson keurig derde.

De nieuwkomers werd geadvi-
seerd te gaan trainen en de tips te 
benutten om de volgende wedstrijd 
goed voorbereid aan te vangen, dus 
Tim, Lars, Sjoerd, Eline, kleine ha-
ken, klein aas, lichte dobber en dun 
nylon, dan komt het helemaal 
goed. 

Volgende wedstrijd 19 juni.

Nicky Anderson werd eerste in de jongste categorie.

HSV Brittenburgh 
start weer met 
jeugdviswedstrijden
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De weerberichten waren niet 
al te gunstig voor de tweekamp 
tussen de Noordwijkse en Kat-
wijkse vissers, maar aangezien 
de wind in de oosthoek zat en er 
wel redelijk makkelijk te water 
kon worden gegaan, besloot de 
organisatie het jaarlijkse treffen 
tussen de Skuytevaerders en de 
sportvissers van Noordwijk door 
te laten gaan. 

Op een afstand van een paar mijl 
uit de kust bleek de wind toch par-
ten te spelen, want er stond een 
stijve bries wat verder af op zee. 
Toch trokken 24 boten te water om 
te gaan vissen. Dit keer een punten-
wedstrijd, waarbij het niet nodig is 
om veel kilo’s bij  elkaar te vangen, 
maar tenminste vijf  soorten vis aan 
te voeren en van elk de grootste vis 
ter meting aan te bieden. Iemand 
die dus met vier soorten toch meer 
centimeters heeft gevangen staat 
dan toch onder degene die vijf  soor-
ten met minder centimeters gevan-
gen heeft. 

Deze wedstrijdmethode vereist 
veel zoek-, lees- en vaarwerk ten-

einde toch die vijf  soorten vis boven 
water te krijgen. Nieuw in het wed-
strijdveld was het duo Jaap van der 
Plas en Huug van der Plas die voor 
de eerste keer toch vier soorten vis 
aan wal wisten te brengen. 

De zoektocht naar schar en wij-
ting was nog steeds geen probleem 
en gelukkig werd er ook al af  en toe 
een makreeltje gesignaleerd. Via de 
wrakken moest natuurlijk de gul of 
steenbolk verschalkt worden. Een 
enkeling wist ook nog een anders 
niet zo geliefde horsmakreel te van-
gen. 

Uiteindelijk wisten de Noordwij-
kers zes boten met vijf  soorten vis 
aan de wal te brengen en de Kat-
wijkse hengelaars kwamen niet ver-
der dan vier boten met vijf  soorten 
bij de wedstrijdcommissie, waar-
door de bokaal automatisch naar 
Noordwijk verhuisde. 

Na afloop van de wedstrijd vond 
een uiterst geanimeerde prijsuitrei-
king plaats en nam de Noordwijkse 
voorzitter de bokaal met zichtbaar 
genoegen in ontvangst. Natuurlijk 
werd het geheel afgesloten met een 
biertje en een gebakken visje.

Bert de Mooij zoekt zijn grootste vissen uit.

Skuytevaertvissers 
verliezen titanenstrijd 
tegen Noordwijkers
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Hierbij drie verslagen, twee 
van de programmaspelers van het 
afgelopen weekend en één van de 
grote fond. Eerst maar het ver-
slag van de grote fondvlucht. Het 
was de eerste van dit jaar en er 
werd vanaf Bordeaux gevlogen. 

Tot ieders verrassing werd An-
dries van Duyvenbode eerste. Zeer 
verdiend, want hij werd zelfs met 
deze duif  negende in sector 2 en 
stond dus terecht op teletekst. Een 
hele mooie prestatie, hierdoor wer-
den zelfs alle andere fondmensen in 
de war gebracht en gaan ze naden-
ken over hoe zij hun duiven klaar-
maken. Leuk is dat. 

Op de 2e en 4e plaats staat ons 
ere-lid Klem Haasnoot, op de 3e en 
9e plaats D. van Beelen, op de 5e 
plaats Aad Kuijt, op de 6e Piet 
Schaap, op plaats 7 Hans Broek-
hoff, op 8 Gerrit van Kruistum en 
op de 10e plaats Comb. J en H. 
Deze duiven hebben ongeveer 860 
km gevlogen.

Aankomend weekend wordt er 
gevlogen vanaf St. Vincent, ook wel 
de Koninginnevlucht genoemd.

Dan de verslagen van de afgelo-
pen week. Op zaterdag gingen de 77 
duiven los vanaf Peronne voor de 
laatste Vitessevlucht. Op 272 km 
werden ze om 6.45 uur gelost. Rond 
10.30 uur viel een duif  bij de buren 
van Comb. Kuijt. De spanning was 
te snijden. De duif  werd gauw bij de 
buren weggehaald, maar de paniek 
was nog niet over. De elektronische 
chipring reageerde niet. Schoonma-
ken, weer niets. Toch maar eens 

naar het nummer van de duif  geke-
ken. Nou ja, het is een nummer van 
de buren! Gauw weer terug. Bleek 
het een duif  van verleden jaar te zijn 
die terugkwam.

Willem Guijt meldde zich als eer-
ste bij de meldpost en daarmee werd 
hij dit jaar de onaangewezen kam-
pioen Vitesse. Daarna pakte Maar-
ten Guijt de 2e duif  en eindelijk bij 
Comb. Kuijt de 3e en 4e duif. Die 
combinatie werd aangewezen kam-
pioen Vitesse. Nummer 5 was voor 
Jan Nijgh, 6 voor Comb. Kuijt en 7 
en 8 weer voor Maarten. De 9 was 
voor Comb. Jaap en Jack de Mol en 
nr. 10 ook voor Comb. Kuijt.

Dan het laatste verslag en dat was 
van de tweede dagfondvlucht vanaf 
Chateauroux, 640 km. Deze ging 
zaterdag niet door vanwege het 
slechte weer in Frankrijk. Op zon-
dag gingen ze dan toch los. Het ging 
nu nog om zeventien prijsduiven, 
dus je moest er goed bij zitten. In de 
middag regen en de duiven lieten op 
zich wachten. De eerste viel om 
17.25 uur bij Comb. Kuijt. Vlak 
daarna bij Wim Hazenoot. Comb. 
Kuijt pakte de 3e en Piet Schenk 
eindelijk ook weer eens erbij op 
plaats 4. Comb. Hazenoot had de 
5e. Daarna Hans Broekhoff de 6e 
en Comb. Jaap en Jack de 7e. Piet 
Schenk had ook de 8e en Jomp 
Kleen had de twee laatste te pak-
ken. Een heel spannend weekend 
dus.

Het aankomend weekend dus een 
grote fondvlucht, een midfond-
vlucht en als het door gaat de eerste 
officiële jonge duiven africhting. 

Pak ze. Elly Kuijt

Druk weekend
De Rijnmonders

Stichting Hoogvliegers orga-
niseert op 20 juni, van 14.00 tot 
18.00 uur, een spinningmara-
thon bij Olympia Sport. Teams 
van vrienden, familie of col-
lega’s en medesporters brengen 
door mee te doen met de spin-
ningmarathon geld bij elkaar 
voor de Stichting Hoogvliegers. 
Olympia Sport and Health stelt 
de locatie en fietsen ter beschik-
king voor de marathon.

De spinningmarathon wordt op 
zaterdag 20 juni gehouden onder 
begeleiding van professionele in-
structeurs. Er zijn 80 spinning-
bikes beschikbaar. Voor € 10,- (of 

meer) kan men al meedoen. Een 
moment om je in het zweet te wer-
ken en calorieën kwijt te raken en 
tegelijkertijd een bijdrage te leve-
ren aan het goede doel. 

De spinningmarathon duurt in 
totaal vier uur. Wie het wat rusti-
ger aan wil doen, kan ook een, 
twee of drie uur fietsen. Er wordt 
ook een loterij gehouden met 
mooie prijzen waaronder diner-
cheques, kappersbonnen, interi-
eurbonnen en nog veel meer.

Stichting Hoogvliegers stelt 
chronisch en terminaal zieke kin-
deren in staat om te vliegen. Een 
vlucht kost geld, ruim 100 euro 
per kind, en er zijn rond de 200.000 
zieke kinderen in Nederland. 

Daardoor heeft Stichting Hoog-
vliegers nog wel een behoorlijke 
uitdaging om deze kinderen de 
dag van hun leven te bezorgen.

Meer informatie staat op www.
stichtinghoogvliegers.nl of www.
olympiasport.nl.

Zaterdag 20 juni van 14.00 tot 
18.00 uur.

Olympia Sport and Health, de 
Hooge Krocht 33 te Noordwijk.

Voor iedereen die kan fietsen 
(jij dus ook!).

Om zoveel mogelijk zieke kin-
deren de dag van hun leven te 
kunnen bezorgen.

Kosten: vanaf € 10,- per uur per 
fiets (meer mag natuurlijk altijd), 
meerdere uren mogelijk.

Voor Stichting Hoogvliegers

Spinningmarathon bij Olympia Sport
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Op zaterdag 30 mei is het rol-
stoelhockeyteam E2 van Jesstars 
Nederlands Kampioen geworden 
in sporthal Maasdijk te Maas-
dijk. Het rolstoelhockeyteam be-
staat geheel uit spelers afkomstig 
uit Katwijk. Vijf spelers wonen 
op het Zeehos en een speler in de 
Zanderij.

De laatste competitiedag moes-
ten er vier wedstrijden gespeeld 
worden. Van de te behalen 12 pun-
ten moesten er 7 punten gehaald 
worden. De wedstrijden zouden 
niet gemakkelijk zijn. Er moest nog 
een keer tegen de SGB uit Goes ge-
speeld worden. Deze stonden twee-
de en nog een wedstrijd tegen De 
Pont uit Rotterdam, zij stonden 
derde. De eerste wedstrijd werd 
makkelijk met 9-0 gewonnen. Tegen 
SGB was het erg spannend en Jess-
tars E2 stond lang op voorsprong, 
maar in de slotseconden kregen ze 
toch nog een doelpunt om de oren. 
De wedstrijd eindige in 3-3. Jesstars 
E2 moest nu van De Pont uit Rot-

terdam winnen en ze zouden Ne-
derlands Kampioen zijn. In een 
vooral spannende eerste helft waar-
in het spel gelijk opging, kon Jess-
tars E2 in de tweede helft van de 
wedstrijd toch doordrukken en 
werd tenslotte de wedstrijd met 6-3 
gewonnen. 

De ontlading bij de spelers was 
na het laatste fluitsignaal dan ook 
ontzettend groot en het feestgedruis 
kon losbarsten. De laatste wedstrijd 
werd daardoor een formaliteit en in 
een fantasieopstelling won E2 met 
5-1 van Haag ‘88 uit Den Haag. 
Met een zeer trots gevoel en een 
enorme beker kon Jesstars E2 terug 
naar Katwijk. In de Rozer op het 
Zeehosterrein is op zondag het feest 
nog eens dunnetjes overgedaan.

Voor het volgend seizoen zoekt 
de vereniging Jesstars uit Leider-
dorp nog enkele enthousiaste rol-
stoelhockeyers. Voor meer informa-
tie kun je op de website van Jesstars 
terecht. www.jesstars.nl/ <http://
www.jesstars.nl/>

Jesstars E2 Nederlands 
Kampioen rolstoelhockey
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Zestig afgevaardigden van de 
KNVB-districten hebben afge-
lopen zaterdag in Zeist inge-
stemd met de vorming van de 
topklasse. Tweeënvijftig van de 
zestig kiesgerechtigden stem-
den vóór. Dit betekent dat er in 
seizoen 2010-2011 twee nieuwe 
afdelingen komen boven de 
huidige zes hoofdklassen. 

Er komt een topklasse voor 
zaterdagclubs en één voor zon-
dagclubs. De topklasse gaat uit 
zestien clubs bestaan. In augus-
tus 2010 wordt de eerste wed-
strijd gespeeld. De zaterdag-
clubs blijven op zaterdagmiddag 
spelen. 

Komend seizoen wordt be-
slissend voor promotie naar de 
topklasse. De zaterdagse top-
klasse wordt gevormd door de 
vier bovenste clubs uit de 
hoofdklasse A, B en C. De zes 
nummers vijf  en zes uit de 
hoofdklassen strijden om de 
drie overgebleven plekken. Dat 
maakt samen vijftien. De over-
gebleven zestiende plaats is be-
stemd voor een degradant uit 
de eerste divisie. 

Vorig jaar werd een plan om 
drie topklassen te formeren, 
nog weggestemd door de voet-
balclubs. Dat plan voorzag in 
de vorming van drie meer regi-
onaal getinte afdelingen, waar-
bij zaterdag- en zondagclubs 
samengevoegd zouden worden. 
In de huidige opzet moeten 
spelers en supporters langere 
reizen gaan maken. Daar staat 
tegenover dat elke week span-
nende wedstrijden worden ge-
speeld tussen clubs uit de top 
van het Nederlandse amateur-
voetbal.

Topklasse  komt 
er nu echt

Vanwege de verwachte grote 
stroom aan mensen die voor deze 
wedstrijd worden verwacht, is de 
grote parkeerplaats achter de sport-
hal én de parkeerplaatsen naast de 
sporthal deze dag voor fietsers gere-
serveerd. Uw auto kan daar dus 
niet geparkeerd worden. 

Daarom het vriendelijke advies 
om op de fiets naar sportpark Mid-
delmors te komen i.v.m. de beperkte 
parkeergelegenheid op die dag.

Voor meer info: www.rijnsburg-
seboys.nl.

Zaterdag 13 juni, 14.30 uur

Beperkte parkeer-
gelegenheid bij
kampioenswedstrijd
RBB-WKE

Met een periodetitel op zak en een mooie tweede plaats in de competitie werd 
het eerste hockeyseizoen voor Meisjes F1 van Hockeyclub Catwijck bijzonder 
succesvol afgesloten. Na een jaar trainen maakten de meiden van het F1-team 
er meteen een mooi seizoen van op de hockeyvelden. In de zes-tegen-
zescompetitie tegen clubs uit de regio (van Alphen a/d Rijn tot Den Haag) 
werden enkele nederlagen afgewisseld met klinkende overwinningen. Na de 
laatste speeldag bleek de overwinning tegen Noordwijk zelfs goed voor een 
periodetitel. Dat werd uiteraard met taart (gooien) en een echte medaille 
gevierd. Natuurlijk werd er ook een teamfoto gemaakt. 
Foto: (v.l.n.r.) Trea (coach), Evelyn (coach), Danisha, Denise, Tessa, Bo, 
Annelieke, Melissa, Suzanne, Eline en Jan en Dirk van sponsor Kidsjumping 
Springkussenverhuur. Trainster Carmen ontbreekt op de foto.

Meisjes F1 Hockeyclub 
sluit seizoen in stijl af
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In de roelstoel van links naar rechts: Jan, Martijn, Dave, Erik, André en Stefan. 
Zittend: coach Hans en trainster Ank.

KBV Grasshoppers

Zaterdag 13 juni
10.00 Perik Jumpers 1 -

Grasshoppers M41
14.00 HLB Accountants 1 -

Grasshoppers M41

Wedstrijdrooster

Abonnement?
Bel 071-4022901
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Vrijdag 12 juni
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 ZEEWIND Jaap Schaap
14.00-16.00 uur DE MUZIKALE DOORLOPER Johan den Haan
16.00-17.00 uur  DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur  ROEPT UIT AAN ALLE STRANDEN religieuze verzoek-platen
18.00-19.00 uur  N0.NL Jaap Schaap
19.00-21.00 uur  RTV KATWIJK SPORT voetbalterugblik (voor de nadere 

informatie kijkt u op RTV-teletekst pagina 206
21.00-23.00 uur  COUNTRY FESTIVAL Bart van der Pol
23.00-02.00 uur NACHTCLUB Theo Hoogervorst en Chris van Beelen

Zaterdag 13 juni
02.00-05.00 uur DE KRACHT IN DE NACHT
05.00-07.00 uur WORD WAKKER
07.00-08.00 uur  RTV KATWIJK SPORT  herhaling van de  vrijdagavond
08.00-10.00 uur  WARMDRAAIEN Karla Imthorn
10.00-12.00 uur  NIEUWSMAGAZINE nieuws- en actualiteitenprogramma 

(zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl)
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  GENERATION X jongerenprogramma
20.00-21.00 uur  THE MUSIC ZONE Theo Hoogervorst met aan het begin 

van het uur vooruitkijken naar de start van de ROPA-run
21.00-23.00 uur  OP HOLLANDSE TOERE live programma met Neder-

landstalige muziek uitgezocht door Coby en Willem Boere (ver-
zoekplaatjes kunnen tijdens de uitzending telefonisch worden 
aangevraagd).  

23.00-02.00 uur  DANCE PLANET SMOOTH STYLE Sjon de Mol

Zondag 14 juni
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
08.00-09.00 uur  OPWEKKING Robert van der Loon en Joke Zwaan
09.00-11.00 uur  HOORT HET WOORD met om 10.00 uur een kerkdienst 

vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Katwijk
11.00-13.00 uur  ZINGEN OP DE ZONDAGMORGEN
13.00-14.00 uur  STRIKE UPP THE BAND een programma met muziek op 

het gebied van harmonie, fanfare en brassband, verzorgd 
door Jaap Bol

14.00-15.00 uur OPWEKKING herhaling van het programma van de zon-
dagmorgen

16.00-17.00 uur DE GOUDEN STAD Gerjan Jungerius en Martin v/d Kamp 
17.00 uur  KERKDIENST Gereformeerde Kerk Rijnsburg
18.30 uur  KERKDIENST Hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn
tot 20.00 uur  AANGEPASTE MUZIEK 
20.00-21.00 uur  MUZIEK VOOR DUIZENDEN (populair licht klassiek) 

Marien Bos
21.00-22.00 uur  HISTORISCHE MARITIEM UITZENDING Bas Vlieland
22.00-23.00 uur AANGEPASTE MUZIEK
23.00-24.00 uur MUZIEK VOOR TWEE

Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisie-
toestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
te Valkenburg 

Maandag 15 juni
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 DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur ROEPT UIT SPECIAAL zang/muziek/info/orgelklanken
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 de Pol
23.00-24.00 uur MUZIEK VOOR TWEE

Dinsdag 16 juni
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 DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur MARITIEM een programma met Bas Vlieland
18.00-19.30 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
19.30-22.00 uur RTV KATWIJK SPORT extra uitzending
22.00-23.00 uur KIPPENVEL (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer
23.00-24.00 uur PURPLE HAZE Jan Marius Franzen
Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het geluidskanaal van de kabelkrant 
op uw televisietoestel luisteren naar de raadscommissie Welzijn van de 
gemeente Katwijk

Woensdag 11 juni
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 DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur ROEPT UIT AAN ALLE STRANDEN verzoekplaten
18.00-20.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
20.00-22.00 uur RADIO INTERNATIONAL Engelstalif informatieprogramma 

met Jürgen Börnig, Wynn de Graaf en Sally Edwards
22.00-23.00 uur RADIO INTERNATIONAL GOES… themaprogramma
23.00-24.00 uur MUZIEK VOOR TWEE
Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het geluidskanaal van de kabelkrant 
op uw televisietoestel luisteren naar de raadscommissie Ruimte van de 
gemeente Katwijk

Donderdag 18 juni
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 DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur DUITSE MUZIEK IN KATWIJK Wilma Fischer
18.00-20.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
20.00-22.00 uur KASIUS & JONKER Henk Kasius en Kees Jonker
22.00-24.00 uur DANCE PLANET - HARD STYLE Sjon de Mol
Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het geluidskanaal van de kabelkrant 
op uw televisietoestel luisteren naar de raadscommissie Bestuur van de 
gemeente Katwijk

Programma-overzicht

Televisie kabel kanaal 45.

RTV Weeknieuws 
Wekelijkse nieuwsrubriek met actualiteit en achtergrondinformatie.
Reacties zijn welkom via redactie@rtvkatwijk.nl

Kippenloop 
Reportage rond de dit jaar voor de vijfde keer gehouden Kippenloop

Paardenmarkt Rijnsburg

RTV Prijzenzee

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

Van faalangst 
tot woestijnen

Leestips
door
Irene van
der Plas

Van wat er deze week nieuw te 
leen is in bibliotheek Katwijk 
krijgt u hier alvast een voorproef-
je.

Romans

In de Maand 
van het Span-
nende Boek 
kan het niet 
anders dan te 
beginnen met 
een vakkundi-
ge whodunit. 
En wie zou 
daar beter voor 
kunnen zorgen 
dan Dick Fran-
cis, Master of Suspense. De intus-
sen ruim 80-jarige schrijver, die 
tientallen detectives op zijn naam 
heeft staan, schreef zijn nieuwste 
titel ‘Moordbaan’ samen met zijn 
zoon. Hoofdpersoon in dit ver-
haal is Geoffrey Mason, een jon-
ge advocaat en tevens amateur-
jockey. Als hij niet in de rechtszaal 
te vinden is, dan is hij op de ren-
baan. De steeple Chase is van 
jongsafaan zijn grote passie. De 
spanning en de snelheid, de wil 
om tot elke prijs te winnen, laten 
zijn bloed steeds weer sneller stro-
men. Maar dan wordt een mede-
jockey vermoord en vallen de we-
relden van werk en privé samen. 
Mason wordt geconfronteerd met 
een gevecht tussen goed en kwaad, 
op leven en dood… zijn eigen 
dood.

Een ontspannende hedendaag-
se familie- en liefdesroman, be-
stemd voor een breed vrouwelijk 
lezerspubliek van alle leeftijden. 
Dat is kort omschreven ‘Huis vol 
verleden’ van Geertrude Verweij. 
Na bijna twintig jaar van om-
zwervingen keert Tamara terug 
naar Nederland, waar ze heel toe-
vallig haar jeugdvriend en voor-
malige liefde Hugo ontmoet. Hij 
is intussen weduwnaar met drie 
kinderen; zij is zwanger, maar 
haar ex-vriend heeft haar in de 
steek gelaten. Hugo en Tamara 
huwen halsoverkop. Houden hun 
huwelijk en hun liefde stand on-
danks allerlei problemen, in dit 
geval niet veroorzaakt door de 
kinderen, maar vanuit een heel 
andere hoek? Een echt liefdesver-
haal, debuutroman van een Ne-
derlandse auteur, met alles erop 
en eraan: romantiek, problemen, 
bemoeienissen... Het verhaal leest 
vlot en gemakkelijk. 

Informatieve boeken

‘Desert 
songs: een 
ontdekkings-
reizigster in 
Egypte en 
Soedan’ is een 
boek van Ari-
ta Baaijens. 
Twintig jaar 
geleden raakte zij zo gefascineerd 
door de woestijn dat ze haar baan 
opgaf en kamelen kocht. Sinds-
dien reist zij elke winter met haar 
kamelen door Egypte en Soedan. 
In dit boek beschrijft ze haar pas-
sie voor de woestijn, een plek die 
ze liefheeft en vreest. Het is een 
ode aan kamelen, vergezichten en 
horizonten, nomaden en ontdek-
kingsreizigers. Tegelijkertijd is 
het een verhaal over een innerlijke 
reis. Hoe sterk ben je als je ner-
gens op kunt terugvallen? Waar 
liggen je grenzen? Baaijens trekt 
in haar eentje de woestijn in om 
antwoorden te vinden. De erva-
ringen veranderen haar voorgoed. 
Een mooi boek met prachtige fo-

to’s, te vinden in de bibliotheek 
bij Egypte 992.

Reflexologie is een veilige, mil-
de therapie die het zelfgenezende 
vermogen van het lichaam ver-
sterkt en stress helpt bestrijden. 
‘De reflexologiegids: het ultieme 
handboek voor reflexologie’ be-
vat onder andere zonekaarten 
van de handen en voeten, technie-
ken voor de behandeling van de 
reflexpunten, advies over hoe u 
zich moet voorbereiden op een 
behandeling en een stapsgewijs 
programma om het hele lichaam 
te behandelen. Het boek behan-
delt veelvoorkomende klachten 
en vertelt hoe u die kunt verlich-
ten en besteedt aandacht aan spe-
ciale behandelingen voor kinde-
ren en ouderen. Een onmisbare 
reflexologiegids, te vinden bij 
nummer 611.9.

Jeugdboeken

Wel eens gehoord van een pin-
guïn die niet kan zwemmen? Dan 
wordt het tijd op het prentenboek 
‘Zeno op zwemles’ van Edel 
Rodriguez eens te lenen. Hier kun 
je alles lezen over Zeno die dol is 
op van alles en nog wat maar niet 
op diep water. Hij is erg bang 
maar zijn vriendjes sporen hem 
aan toch een duik te nemen. En 
dan wordt Zeno ook dol op 
zwemmen.

De meeste 
kinderen op 
school voelen 
zich een beet-
je gespannen 
als ze een 
toets krijgen 
of een spreek-
beurt moeten 
houden. De 
spanning helpt hen zich goed te 
concentreren en beter te preste-
ren. Bij kinderen met faalangst is 
de spanning te groot. Zij kunnen 
bijvoorbeeld alleen maar denken 
dat het waarschijnlijk toch niet 
lukt. Zij blokkeren en kunnen 
niet meer laten zien wat ze kun-
nen. In ‘Ik en faalangst’ leren 
Nathalie van Kordelaar en Mir-
jam Zwaan kinderen omgaan met 
faalangst. Ze geven verschillende 
oefeningen en tips om rustiger te 
worden zodat kinderen kunnen 
laten zien wat ze allemaal kun-
nen. Ze leggen uit hoe kinderen 
kunnen omgaan met hun gedach-
ten en hoe ze uiteindelijk hun 
faalangst kunnen aanpakken.

Alle aanwinsten van deze week 
zijn terug te vinden op www.bibli-
otheekkatwijk.nl. Uitgeleende ti-
tels kunt u hier, of in de biblio-
theek zelf, reserveren voor € 1,- per 
stuk. Wist u dat u zich kunt aan-
melden voor een speciale attende-
ringsservice wat betreft de aan-
winsten? U klikt op de website op 
Verlengen en logt in met uw le-
nersnummer en pincode. 

U komt dan in uw persoonlijke 
menu en klikt vervolgens op At-
tenderingsservice. Vervolgens 
kunt u aanklikken over welke in-
teresseprofielen u op de hoogte 
wilt worden gehouden. Stel dat u 
hier bijvoorbeeld voor thrillers 
kiest, dan ontvangt u wekelijks 
een mail van bibliotheek Katwijk 
waarin vermeld staat welke nieu-
we thrillers de bibliotheek heeft 
aangeschaft. Een heel handige 
service om op de hoogte te zijn 
van eventuele nieuwe favoriete 
boeken en bovendien kost het 
niets. 

Graag tot ziens bij bibliotheek 
Katwijk.

‘Mozart en tijdgenoten’ is de 
benaming van het voorjaarscon-
cert van Kamerkoor Cantilene, 
dat op vrijdag 12 juni plaats-
vindt.

De muziek van W.A. Mozart 
(1756-1791) is bij een groot publiek 
bekend. Als gevolg daarvan wordt 
bijna vergeten dat er aan het einde 
van de achttiende eeuw nog andere 
begenadigde componisten leefden. 
Ook zij hebben muziek geschreven 
die het verdient om heden ten dage 
uitgevoerd te worden. Met dit con-
cert wil Cantilene laten horen dat er 
aan het einde van de achttiende 
eeuw een breed palet van aantrek-
kelijke muziek bestond, en dat de 
muziek van Mozart aansloot bij die 
van zijn tijdgenoten. 

Naast koormuziek van Mozart 
gaat Cantilene onder leiding van 
haar vaste dirigent Lorenzo Papolo 
werken uitvoeren van Michael 
Haydn, Quirino Gasparini, Luigi 
Cherubini en Antonio Salieri. 

Een aantrekkelijk programma 
van wereldlijke en geestelijke koor-
liederen rondom W.A. Mozart is 

voor dit concert samengesteld. 
Deze koorwerken worden door 
Cantilene afwisselend a capella of 
met begeleiding ten gehore ge-
bracht. Voor de begeleiding op pi-
ano of orgel verleent Wim Hagen 
medewerking aan het concert.

Tijdens dit concert is er een gast-
optreden van het koor Canzonetta 
Katwijk onder leiding van Wieke 
Ubels. Zij brengen geestelijke mu-
ziek van de hedendaagse componist 
Karl Jenkins ten gehore. Ondanks 
dat deze muziek een andere tijd-
geest ademt dan de muziek van 
Mozart en tijdgenoten, vormen zij 
tezamen een mooi geheel voor een 
zomers concert. 

Kamerkoor Cantilene heeft op 
dit moment drieëntwintig leden die 
met veel plezier en liefde voor de 
muziek iedere maandagavond repe-
teren. Enthousiaste zangers, vooral 
mannen, zijn welkom om de gelede-
ren te komen versterken.

Het voorjaarsconcert vindt plaats 
op vrijdag 12 juni, om 20.15 uur, in 
de Dorpskerk aan de Kerklaan in 
Katwijk aan den Rijn. De toegangs-
prijs is € 7,50 euro.

Cantilene geeft 
voorjaarsconcert

Kamerkoor Cantilene zingt werken van Mozart en tijdgenoten tijdens het 
concert in de Dorpskerk. (Foto: PR)

Een trektocht in het Pamir ge-
bergte in Tajikistan, door Vladi-
mir Borodin en Ella de Voogd. 
In augustus 2008 waren zij naar 
Tajikistan. Het doel was meer-
dere trektochten te maken naar 
het Pamir gebergte, vooral om-
dat daar een van de langste berg-
gletsjers ter wereld ‘Fedchenko’ 
loopt. 

Eerst werd er gevlogen naar de 
hoofdstad Dushanbe en over land 
zo’n 300 km naar de Westerse Pa-
mir gereden. 

Daar hebben zij hun 9-daagse 
trekking langs de Vach Rivier ge-
daan. Een ander deel van de trek-
tocht lag halverwege terug tot naar 

de Pamiro-Alai bergketting. Hier 
deden we een tweede trekking in het 
wilde gebied. Deze trekking verliep 
niet als gepland, ogenschijnlijk was 
een pas geblokkeerd. Vanavond het 
relaas waarom ze niet door een pas 
naar de Zeravhandal konden, maar 
moesten ze daarom terugkeren?

De reis is afgesloten met het be-
zoeken van middeleeuwse monu-
menten bij Gissar, ongeveer 35 kilo-
meter ten westen van de hoofdstad 
bezocht.

Nivon Wandelcafé Leiden is op 
de tweede vrijdagavond in de maand 
in het buurtcentrum De Pancrat 
aan de Middelstegracht 85 te Lei-
den. 

De avond begint 20.00 uur (zaal 
open ± 19.45 uur).

Parkeren in de parkeergarage bij 
AH (50 m verderop). 

De toegangsprijs is € 4,-. Nivon-
leden krijgen korting: € 3,50.

Wandeling 
Een herkansing. De januari-wan-

deling is door het mooie ijsweer af-
gelast, vandaar nu weer op de agen-
da. Wandelen van Delft naar Zweth 
of naar Schiedam Nieuwland (19 
of 22 km). Het eerste gedeelte van 
de wandeling is de NS-wandeling 
van Delft naar Pijnacker (7 km). 
Het tweede gedeelte is het gedeelte 
van Pijnacker naar Schiedam 
Nieuwland (22 km totaal). Dit is 
een oude wandeling van Te Voet, de 
landelijke voetpadendagen van 
1999. 

We verzamelen om 08.35 uur in 
de hal van het Centraal Station te 
Leiden. 

Vertrek 8.48 uur van spoor 9 
(sneltrein richting Breda). Aan-
komst in Delft 9.08 uur. Een retour-
tje Leiden Schiedam-Nieuwland is 
€ 0,10 duurder dan een retourtje 
Delft en enkel Schiedam-Nieuw-
land Delft. 

We gaan vroeg, vanwege de rust 
en de stilte op deze zondag.

Vrijdagavond 12 juni

Wandelen in Tajikistan in wandelcafé Leiden

Het gebeurt niet elke dag dat een 
plaatselijke predikant zijn debuut 
maakt als klassiek zanger laat staan 
als countertenor. Dat hoopt ds. 
Dean Anderson zaterdagavond 20 
juni wel te doen. 

Eigenlijk niet zo vreemd, want 
Anderson staat bekend als musicus 
met zijn clavecimbels en orgels. Juist 
de laatste paar jaar heeft hij zich 
echter toegelegd op zang en gaat 
dan eindelijk zijn debuut hiermee 
maken in de prachtige akoestiek 
van het nieuwe kerkgebouw De 
Fontein achter het gemeentehuis 
(Willem de Zwijgerlaan 1a). 

Dit doet hij met barokensemble 
Amantes musicam. Dit ensemble 
bestaat verder uit claveciniste en 
blokfluitiste Hanneke van der Harst 
en cellist Robert Roth. Hij bespeelt 
tijdens dit concert een barokcello. 
Zij begeleiden Dean en spelen solo. 
Hierbij verlenen ook Arnout en 
Rieneke Roorda hun medewerking.

 
Het programma bestaat onder 

andere uit een psalmzetting van 
Buxtehude en prachtige, maar ook 
enigszins comedieuze, verhalende 
liederen van Händel. Aanvang van 
het concert is 20.00 uur. Toegang is 
gratis (met een deurcollecte).

Zingende dominee
maakt debuut in Katwijk
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Amantes musicam met rechts dominee Dean Anderson.

Het Opvoedbureau in de 
Duin- en Bollenstreek 
wordt in de bijna tien jaar 
van haar bestaan door 
veel ouders bezocht. Van 
steeds meer kanten kregen 
de pedagogisch adviseurs 
signalen dat de naam en 
huisstijl niet meer aansloten 
bij de werkwijze. Tijd voor 
een facelift.
Als ouder wil je het beste voor 
je kind. Dat maakt dat iedere 
ouder wel eens vragen heeft 
over het gedrag van een kind, 
om te voorkomen dat het 
moeilijker wordt. Of dat je wel 
eens met iemand zou willen 
bespreken of je je nu zorgen 
moet maken of niet. Zonder 
dat je het gevoel hebt dat je 
terechtgewezen zult gaan 
worden. Ouders hebben 
bijvoorbeeld vragen over het 
omgaan met druk gedrag en 
niet luisteren, over de omgang 
met andere kinderen en over 
omgaan met boosheid, jaloezie 
of angst.
In de opvoeding bestaan geen 
standaardoplossingen. Het 
uitgangspunt van het 
Opvoedadviespunt is dat 
ouders hun kind het beste 
kennen en dat, gecombineerd 
met de pedagogische kennis 
van de adviseurs, gezocht 
wordt naar een goede aanpak 
voor dít kind, in dít gezin. 
Regelmatig geven ouders aan 
dat het verhelderend werkt om 
eens met een neutraal persoon 
hun vraag en situatie te 
bespreken. 

Hoewel dit altijd al de 
werkwijze van het 
Opvoedbureau is geweest, 
komt in de nieuwe naam 
‘Opvoedadviespunt’ deze 
advisering duidelijker naar 
voren. De bedoeling is dat 
hierdoor de stap voor ouders 
om een afspraak te maken 
kleiner wordt. Ouders kunnen 
zelf  contact opnemen, er is 
geen verwijzing nodig. In elke 
woonplaats in de Duin- en 
Bollenstreek is een 
Opvoedadviespunt. Van 
ouders wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van € 3,50 
per gesprek. Het 
Opvoedadviespunt is bedoeld 
voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 18 
jaar.

Voor het maken van een 
afspraak of voor meer 
informatie kan contact 
opgenomen worden met het 
Opvoedadviespunt via het 
Klantenservicecentrum van 
Valent: tel. 4093333 of via de 
website: www.valent.nu/
opvoedadviespunt.

Esther Bovenberg, Janine Epping 
en Loes Schoeren van het 
Opvoedadviespunt.

Opvoedbureau 
wordt Opvoed-
adviespunt

FO
TO

: P
R

.



DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 11 JUNI 2009  •  K 11

MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO

w e e k a g e n d a

Agenda ANBO 
Bond voor vijftigplussers. 

Verkoop van belbusboekjes in de 
Zwanenburg elke morgen. Iedere 
dag koffie drinken kosten € 0,50.

Maandag 15 juni. Spreekuur, van 
10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, 
van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren 
en klaverjassen, aanvang 13.30 uur.

Dinsdag 16 juni. Repetitie zangkoor 
de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. 
Damessoos, aanvang 14.00 uur. In-
loopspreekuur van 15.45 tot 16.00 
uur. Vrij klaverjassen en jokeren, 
aanvang 13.30 uur. Biljarten, aan-
vang 13.30 uur.

Woensdag 17 juni. Biljarten, aan-
vang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 
uur open. Kaarten maken, aanvang 
13.30 uur.  Vrij klaverjassen en joke-
ren. Onderlinge competitie en vrij 
biljarten, aanvang 19.30 uur. 

Donderdag 18 juni. Inloopspreek-
uur van 10.00 tot 11.00 uur. Meer 
bewegen  voor  ouderen van 11.30 
tot 12.15 uur. Klaverjas- en joker-
middag, aanvang 14.00 uur. Zang-
avond aanvang 19.30 uur medewer-
king zangkoor de VIERBOET.

Vrijdag 19 juni. Bloedprikken, aan-
vang 8.30 uur. Klaverjassen en joke-
ren, aanvang 14.30 uur. Leden ver-
gadering, aanvang 14.30 uur.

Inlichtingen: WMO op de website 
www.anbo.nl/katwijkaanzee

Al deze activiteiten vinden plaats in 
het dienstencentrum Zwanenburg 
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
Koestal-Overduin
Vrijdag 12 juni. Creatieve avond, 
darten, biljarten enz., 20.00 uur. 
Entree slechts een euro.

Zaterdag 13 juni. Bingo bij de Koe-
stal-Overduin, 20.00 uur. Zaal 
open, 19.00 uur. Toegang vanaf 16 
jaar.

Maandag 15 juni. Country partner 
dansen, 19.30 uur. Toegang vanaf 
15 jaar. 

Dinsdag 16 juni. Country line dan-
sen voor 55-plussers, 9.30 uur. Meer 
bewegen voor ouderen, 11.00 uur. 
Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. 
Kosten leden/donateurs € 2,00, ove-
rigen € 2,50.

Woensdag 17 juni. Repetitieavond 
van het gezelligheidskoor ‘De Vol-
treffers’, 20.00 uur.

Donderdag 18 juni. Soosmiddag De 
Eendracht, 14.00 uur. Streetdansen 
voor de jeugd, 17.15 uur. Leeftijd 
van 5 tot 12 jaar. Kosten € 2,00 per 
les. Country Line lesavond, 19.30 
uur. Toegang vanaf 15 jaar.

Website: 
www.wijkver-koestal-over duin.nl

Wijkvereniging
Noord/Noord-Oost
Donderdag 11 juni. Conditietrai-
ning, 9,45 uur. Klaverjassen & Jo-
keren, 20.00 uur.

Vrijdag 12 juni. Dansavond, 21.00 
uur.

Zaterdag 13 juni. Linedanseavond, 
20.00 uur.
Maandag 15 juni. Kattuks Volk, 
20.00 uur.
Dinsdag 16 juni. Linedance begin-
ners, 9.30 uur. Linedance gevorder-
den, 13.30 uur. Voorinschrijven 
fiets-3-daagse, 19.30-21.00 uur. 
Bridgen, 20.00 uur.
Woensdag 17 juni. Voorinschrijven 
fiets-3-daagse, 19.30-21.00 uur. 
Dammen, 20.00 uur.
Donderdag 18 juni. Conditietrai-
ning, 09.45 uur. Klaverjassen en 
jokeren, 20.00 uur.

De fiets-3-daagse begint dinsdag 23 
juni. Inhaalavond is maandag 22 
juni. U kunt zicht zich ook opgeven 
bij het VVV-kantoor aan de Voor-
straat in Katwijk.

Dammen is er voor de jeugd van 6 
jaar en ouder; woensdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur.

Er is nog plaats op de dinsdagmor-
gen en dinsdagmiddag bij het Line-
dance voor beginners. Heeft u zin 
om lekker te gaan dansen, kom ge-
rust een keertje kijken in ons wijk-
gebouw ’t Zandgat in de E.A. Bor-
gerstraat 58 of belt u met de wijk 
071-4015879 of met Hennie Hoek 
06-27153910.
Wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Bor-
gerstraat 58, tel. 071-4015879.

Wijkvereniging
Hoornes - Rijnsoever
Vrijdag 12 juni. Ba.-Pra.-Ka.-Dra. 
soos, 10.00 uur. Darts, 20.00 uur.

Zaterdag 13 juni. Ba.-Pra.-Ka.-
Dra. soos, 10.00 uur. Open Huis, 
11.30 uur. Jeugd 4 tot en met 12 
jaar Bingo, 14.30 uur. Huisdansen 
leren vanaf  20.00 uur. Vrij stijldan-
sen volwassenen, 21.00 uur.

Maandag 15 juni. Ba-Pra-Ka-Dra-
soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 
uur. Country Line dansles volwas-
senen, 19.30 uur. Beginners 19.30 
uur. Gevorderden 20.30 uur. Vol-
leybal dames, 19.30 uur; volleybal 
heren, 21.00 uur. Volleybal is in de 
gymzaal aan de Van Lierestraat.
Dinsdag 16 juni. Vrouwenochtend, 
9.30 uur. Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos, 
10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur.
Woensdag 17 juni. Damesgymnas-
tiek, 9.15 uur. Ba.-Pra.-Ka.-Dra. 
soos, 10.00 uur. Jeugd Stijldans-
groep Step by Step, beginners, 
20.00 uur, gevorderden, 21.00 uur.
Donderdag 18 juni. Ba.-Pra.-Ka.-
Dra. soos, 10.00 uur. Formulieren-
bridade, 13.00 uur.  Soos vanaf  55 
jaar, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. 
FNV, 19.30 uur. Jokeren, 20.00 
uur.
Wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl.

Wijkvereniging Molenwijk-
Katwijk/Rijn organiseert op 
vrijdag 12 juni bingo. Er zijn 
mooie prijzen te winnen. Ook 
is er weer een loterij en niet te 
vergeten een superronde.
Er wordt begonnen om 20.15 
uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Wilt u lekker een 
avondje uit kom dan naar 
wijkgebouw De Wiek, 
Fresiastraat 19, Katwijk aan 
den Rijn. Onder de 16 jaar 
heeft geen toegang.

Er is een kinderbingo op 
zaterdag 13 juni. Begonnen 
wordt om 14.00 uur en de zaal 
is open om 13.30 uur.

Bingo in 
Molenwijk

Nieuwe kansen, nieuwe 
prijzen, kortom een gezellig 
avondje bingo bij DVS. De 
ballen rollen dit keer ook weer 
en uw kans op een geweldig 
avondje bingo om heel veel te 
winnen is weer een feit. Op 
vrijdag 12 juni om 19.00 uur 
gaan de deuren van het 
clubhuis aan de Ambachtsweg 
2 weer open voor u als 
bingoliefhebbers in de leeftijd 
vanaf 16 jaar. Vanaf 20.00 uur 
kunt u weer meespelen met het 
leukste spelletje van 
Nederland: bingo. Neem 
gerust uw man, broer, zuster, 
vriendin, en de rest van de 
familie mee want de 
gezelligheid staat weer hoog in 
het vaandel. 
De organisatie heeft voor deze 
bingo weer haar best gedaan 
en ook voor de minder 
gelukkige spelers is er altijd 
nog wel een klein prijsje te 
vergeven. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten want het is 
eigenlijk spotgoedkoop voor 
zo’n gezellig avondje uit. 
De dobbelbak is er ook weer 
waar u een gokje kunt wagen 
en zoals gebruikelijk wordt 
aan het begin van de avond uit 
de deelnemers, voor de 
bingoballen gaan rollen, een 
gastvrouw of gastheer 
gekozen. Dan is er verder nog 
steeds de bekende jackpot 
waar u tegen een klein bedrag 
een gokje kunt wagen. Er staat 
inmiddels een leuk bedrag in 
deze jackpot en u kunt dat 
zomaar winnen. 
Kortom spel, spanning en 
gezelligheid volop tijdens het 
avondje bingo bij DVS.

Bingo bij DVS

Factor Welzijn organiseert ook 
dit jaar weer een Huttenbouw 
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en 
wel op dinsdag 18, woensdag 19 
en donderdag 20 augustus op ijs-
baan de Goerie aan de Groen van 
Prinstererweg in Katwijk. Voor 
deze activiteit is Factor Welzijn 
op zoek naar vrijwilligers. 

De activiteiten op dinsdag en 
woensdag duren van 10.00 tot 15.00 
uur en op donderdag van 10.00 uur 
tot ongeveer 13.00 uur en ‘s avonds 
van 19.30 tot 21.30 uur. Het thema 
dit jaar is ‘De Romeinen’, dit in het 
kader van het jaar van de Limes (de 
grens van het Romeinse Rijk).

We hopen ook dit jaar weer dat 
ieder groepje van acht tot tien kin-
deren een vaste vrijwilliger heeft 
voor drie dagen, maar mensen die 
zich willen opgeven voor één dag of 
twee dagen zijn ook van harte wel-
kom! 

Dinsdag hebben de kinderen ex-
tra timmerhulp nodig zodat er vei-

lige hutten gebouwd kunnen wor-
den, op woensdag is extra hulp 
nodig bij de zeskamp. Op maandag-
middag 17 augustus zijn er mensen 
nodig voor het lossen van de pallets 
en op vrijdag 21 augustus is er hulp 
nodig voor het afbreken van de hut-
ten en het laden van de pallets.

Indien u zich opgeeft als vrijwil-
liger voor twee dagen of meer, dan 
kunt u voor uw eigen kinderen een 
kaartje reserveren. Dit moet dan 
wel voor de voorverkoop op don-
derdag 9 juli zijn doorgegeven. 

Maximaal 240 kinderen kunnen 
zich drie dagen lang heerlijk uitle-
ven en volop genieten, mits er vol-
doende vrijwilligers zijn die willen 
helpen. Daarom vragen wij u om u 
zo snel mogelijk op te geven als vrij-
williger voor de Huttenbouw! Wilt 
u zich opgeven als vrijwilliger of 
wilt u eerst meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met Mar-
griet Rous of Rob Voorn, Factor 
Welzijn, tel. 4033323 of e-mail: 
info@factorw.nl.

Vrijwilligers gezocht 
voor de Huttenbouw

Wijkvereniging Hoornes-
Rijnsoever organiseert op 
zaterdagmiddag 13 juni een 
fantastische bingomiddag voor 
de jeugd. De middag is 
bestemd voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. We beginnen om 
14.30 uur. Meedoen met de 
bingo kost 1,20 euro. Een 
beker limonade voor de 
kinderen is gratis.
Ouders mogen eventueel hun 
kinderen helpen bij het 
bingoën, als dat nodig is. Gun 
uw kind een plezier en ga 
lekker met ze naar deze super 
gezellige bingomiddag! De 
jeugdactiviteit is uiteraard 
alcoholvrij.
Het wijkgebouw is in de Van 
Houtenstraat 1, schuin achter 
het winkelcentrum 
Hoornespassage, naast de 
torenflat.
Tot ziens op zaterdagmiddag 
allemaal.

Kinderbingo bij
Hoornes-Rijnsoever

Het gebeurt niet elke dag dat een plaatselijke predikant zijn debuut maakt als 
klassiek zanger, laat staan als countertenor. Dat hoopt ds. Dean Anderson 
zaterdagavond 20 juni wel te doen. Eigenlijk niet zo vreemd, want Anderson 
staat bekend als musicus met zijn clavecimbels en orgels. Juist de laatste paar 
jaar heeft hij zich echter toegelegd op zang en gaat dan eindelijk zijn debuut 
hiermee maken in de prachtige akoestiek van het nieuwe kerkgebouw De 
Fontein achter het gemeentehuis (Willem de Zwijgerlaan 1a). Dit doet hij met 
barokensemble Amantes musicam. Dit ensemble bestaat verder uit claveciniste 
en blokfluitiste Hanneke van der Harst en cellist Robert Roth. Hij bespeelt 
tijdens dit concert een barokcello. Zij begeleiden Dean en spelen solo. Hierbij 
verlenen ook Arnout en Rieneke Roorda hun medewerking.
Het programma bestaat onder andere uit een psalmzetting van Buxtehude en 
prachtige, maar ook enigszins comedieuze, verhalende liederen van Händel. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegang is gratis (met een deurcollecte).

Zingende dominee Anderson
maakt debuut in Katwijk
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Een aantal Katwijkse duiven 
werd op 29 mei gelost vanuit de be-
kende Franse stad Bordeaux. De 
duiven werden om 13.00 uur gelost 
op een gemiddelde afstand van 860 
km. Het weer was schitterend en de 
duiven kregen te maken met een 
keiharde NO-wind. Wat een zware 
vlucht was dit, ongetwijfeld zwaar-
der dan Barcelona van vorig jaar. 
Wie werd de winnaar, niet iemand, 
die we direct verwacht hadden nl. 
Andries van Duivenboden, de ma-
nager van het voerhok. Bij rond-
vraag bleek, dat niemand Andries 
deze zege misgunde.

Nationaal klasseerde deze 377 
zich bij de eerste tien. Aankomsttijd 
was 10.55.06. De tweede en vierde 
prijzen waren voor good-old Klem 
Haasnoot, danig ondersteund door 
zoon Kees. Dik van Beelen, die on-
langs in korte tijd twee slooppan-
den omtoverde tot riante topwonin-
gen, natuurlijk voor zijn dochters, 
pakte brons en de negende prijs. 
Aad Kuyt behaalde de vijfde prijs 
met een duif  van broer Kees, als ik 
het goed heb. Piet Schaap vliegt met 

Brabantse duiven van Kees Luikx 
en pakt wel de zesde prijs. Hans 
Broekhoff deelde een plaagstootje 
uit en pakte de zevende prijs. 

Gerrit van Kruistum was zenuw-
achtiger dan ooit; hij moest op acht 
kleinkinderen passen en bovendien 
oefende hij iedere dag een versje 
over roodborstje tikt aan het raam! 
Dit alles voor de bruiloft van zijn 
nichtje Kirsten. Hij wil zo graag 
kampioen worden, dat als er een 
duif  met een natte neus zit, hij di-
rect de eerste hulp van het LUMC 
belt. Onlangs ringde hij een duif  
van een vriend met aan beide poten 
een vaste voetring, terwijl er slechts 
een gebruikt mag worden. Nou ja, 
leeftijd en stress spelen een rol, hij is 
een uitmuntend bestuurslid.

Jan Oosterlee en Henk van Boon 
sluiten de top tien af. Door de ge-
drevenheid van deze combinatie is 
een toppositie zeer wel mogelijk, 
bovendien is Cees van Beelen erbij 
gekomen, en dat scheelt.

De volgend week gaan de duiven 
naar St. Vincent (1045 km). Tot ho-
rens.

Postduivenvereniging De Rijnmonders

Andries van Duivenboden
winnaar vlucht Bordeaux

Zee en Duin dames 45+
Het damesteam 45+ van de maandagcompetitie heeft hun doelstelling 

om als eerste te eindigen waargemaakt. Tot de laatste week bleef het span-
nend, want De Munnik stond 1 punt onder hen. Zee en Duin won de 
laatste wedstrijddag in Zoeterwoude met 3-1. Toen werd het wachten wat 
De Munnik gedaan zou hebben. De volgende dag werd duidelijk dat De 
Munnik gelijk had gespeeld. Dus de dames van Zee en Duin zijn met 1 
punt verschil eerste geworden. Dankzij de 100 procent score van Marja 
van Duyn en de vaste invalster Anja Zuyderduyn. Een geweldige prestatie 
en nu weer terug naar de 1e klasse. Het team bestaat uit Irene Heyligers, 
Anja Zuyderduyn, Marja van Duyn, Dietske de Witte en Corry Schaap.

Kampioensgalerij
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KLTV-jongens 1
Na 7 wedstrijden in de Bollenstreek is het team van KLTV 1 jongens t/m 

12 jaar kampioen geworden. Er werd gestreden tegen Lisse, Oegstgeest, 
Voorhout , Stevenshof, Hillegom, Rijnkanters en Zee en Duin. Het win-
nende team: (v.l.n.r.) Max Schmermbeck, Marc van der Plas, Alex Filippo, 
Max Polak, Job vd Hoeven.
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Valken 6 opnieuw kampioen
Na een seizoen dat werd gekenmerkt door de nodige ups en downs heb-

ben de jongens van Valken 6 wederom de titel in de wacht gesleept. Het 
team met de langste adem gaat er meestal met de cup vandoor en na een 
serie van tien gewonnen wedstrijden op rij liet de trots van Valken ‘68 zien 
ook in deze jaargang weer ongenaakbaar te zijn. Na de officieuze dubbel 
van vorig seizoen en de twee eerdere kampioenschappen is dit alweer de 
vijfde hoofdprijs voor dit elftal, een aantal waar menig eredivisionist ja-
loers op is. Zo viel er na de degradatie van het eerste en tweede elftal toch 
nog wat te vieren op ‘t Duyfrak. Op naar de derde titel op rij!

De Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) 
is benieuwd naar ervaringen van 
patiënten met hun huidige medi-
sche dossier en dat van de toe-
komst: het landelijk EPD. Van 
25 mei tot 5 juni houdt de NPCF 
een meldactie via www.consu-
mentendezorg.nl.

Iedere zorgverlener houdt een 
medisch dossier bij over zijn patiën-
ten. De meeste zorgverleners wer-
ken voor zichzelf  met een digitaal 
medisch dossier. In sommige gebie-
den worden gegevens al regionaal 
uitgewisseld. Een soort regionaal 
EPD dus. Bijvoorbeeld met de apo-
theker en de arts in het plaatselijke 
ziekenhuis. Onduidelijk is echter 
hoe de uitwisseling van gegevens 
geregeld is. Wie krijgt welke gege-
vens? En gaat dat wel op een veilige 
manier? Als je op vakantie gaat, 
weet de plaatselijke apotheker of 
arts in het ziekenhuis niets. Met het 
landelijk EPD wordt dat beter, 
strikter en veiliger geregeld. Minis-
ter Klink verwacht het landelijk 
EPD begin 2010 in te kunnen voe-
ren

Voordelen

De NPCF is voorstander van een 
landelijk EPD. Zij vindt het belang-
rijk dat zorgverleners veilig en be-
trouwbaar relevante medische gege-
vens met elkaar kunnen delen. Dat 
maakt de kans op medische fouten 
kleiner en artsen kunnen beter sa-
menwerken. Daarnaast is het pret-
tig dat u niet steeds hetzelfde ver-
haal hoeft te vertellen bij 
verschillende artsen. 

Natuurlijk kan het landelijk EPD 
alleen gebruikt worden onder strik-
te voorwaarden en is toegang niet 
zomaar mogelijk. U moet bijvoor-
beeld altijd toestemming geven 
voordat een zorgverlener uw me-
disch dossier mag inzien. Alleen 
zorgverleners die direct betrokken 
zijn bij uw behandeling mogen het 
inzien. Zoals de huisarts, apotheker 
en arts in het ziekenhuis. Zij krijgen 
ook bepaalde toegangscodes. 

Nadelen

Wat als u de voordelen niet ziet 
van het landelijk EPD? Het kan zijn 
dat u toch gevaar ziet voor de pri-

vacy en de veiligheid van het sy-
steem in twijfel trekt. Dan kunt u 
bezwaar aantekenen bij het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Op dit moment heeft on-
geveer vijf  procent van de Neder-
landers bezwaar aangetekend. 

Meldactie EPD

Heeft u ervaringen met het hui-
dige medische dossier? Heeft u wel 
eens meegemaakt dat gegevens ont-
braken en u de verkeerde medicij-
nen meekreeg? Werkt uw zorgverle-
ner al regionaal met een soort EPD? 
Wat verwacht u van het landelijk 
EPD? De NPCF hoort graag wat u 
vindt. Meld uw ervaringen van 25 
mei tot 5 juni op of bel naar 
030-2916777. Bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

De moeder (85) van meneer De 
Vries kreeg een medicijn van de 
huisarts voorgeschreven terwijl 
de cardioloog had aangegeven 
dat ze deze niet meer mocht ge-
bruiken. Meneer de Vries: ‘Je 
zou toch verwachten dat het ge-
woon in de computer staat? 
Maar nee, de huisarts was niet 
ingelicht door de cardioloog. 
Het stond dus niet in het dossier 
van haar huisarts’. 

Ook mevrouw Van Dijk (47) 
tobt al jaren met rugproblemen 
en heeft daarvoor al een aantal 
artsen bezocht. ‘Mijn ervaring is 
dat artsen weinig contact met el-
kaar zoeken. Ik regel zelf  in 
overleg met de huisarts wie welke 
informatie krijgt. En ik vraag al-
tijd zelf  een kopie van de onder-
zoeksresultaten op. Ja, ze vinden 
me wel eens een lastige patiënt. 
Dat maakt me niets uit. Mijn ge-
zondheid gaat boven alles!’

Wat vindt u van het elektronisch 
patiëntendossier (EPD)?

Medisch dossier
van de toekomst

De collecte van het Nationaal 
Epilepsie Fonds - De Macht 
van het Kleine, heeft in 
Katwijk € 2389,84 opgebracht. 
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het 
organiseren van begeleide 
vakanties voor mensen met 
epilepsie en individuele hulp.

Het Nationaal Epilepsie Fonds 
helpt mensen met epilepsie op 
vele terreinen. Zij is dankbaar 
voor de inzet van de vele 
vrijwilligers en voor de 
financiële bijdrage van alle 
gevers.

Opbrengst 
collecte
epilepsie-
bestrijding

Jaarlijks krijgt bijna één op 
de vier Nederlanders te maken 
met agressieve en misleidende 
telefonische verkoop. Het goede 
nieuws is: je kunt je ertegen wa-
penen. Door tijdens het gesprek 
het heft in handen te nemen, bij 
spijt gebruik te maken van je 
recht op bedenktijd of je nummer 
te laten blokkeren.

ConsuWijzer.nl - het infor-
matieloket van de overheid voor 
consumenten - biedt nu de Tele-
Checklist om uit te printen en 
bij de telefoon te leggen. Om zo 
spijtaankopen te voorkomen.

Belangrijkste tip is om tijdens het 
telefoontje de regie over te nemen. 
Zorg voor duidelijkheid over:

Welk bedrijf  belt?
Wat willen ze verkopen?
Wat kost het? Per week, maand 

of jaar? Is dit inclusief  alle kosten? 
Of komen er bedragen bij (over-
stapkosten, verzendkosten, toesla-
gen).

Wanneer gaat het in?
Hoelang zit je er aan vast?
Hoe kun je opzeggen? Zijn hier-

mee kosten gemoeid?

Voorkom spijt, neem de tijd

Het is belangrijk pas ‘ja’ te zeg-
gen als je echt op het aanbod wilt 
ingaan. Soms zijn de vragen zo ge-
steld dat je makkelijk ‘ja’ zegt. Vaak 
wordt dit gesprek op band opgeno-
men als bewijs dat de overeenkomst 
is gesloten.

Als je tijdens het gesprek nog 
twijfelt, kun je vragen de informatie 
eerst te laten toesturen. 

Wie toch ergens op is ingegaan en 
daarvan spijt heeft, kan er vaak nog 
onderuit. Bij kopen via de telefoon 
heb je meestal recht op een bedenk-
termijn van zeven werkdagen. Deze 
termijn gaat in op het moment dat 
je de schriftelijke bevestiging thuis 
hebt ontvangen. Zonder reden mag 
je het gekochte product terugsturen 
of de overeenkomst ontbinden. 

Meld je klacht

Wie geen telefoontjes voor pro-
ducten of diensten wil ontvangen, 
kan zijn nummer laten blokkeren 
via www.Infofilter.nl. 

Gedupeerden van agressieve en 
misleidende telefonische verkoop 
kunnen hun klacht melden via 
www.consuwijzer.nl of telefonisch: 
088-0707070. De Consumentenau-
toriteit, een van de toezichthouders 
achter ConsuWijzer, kan bedrijven 
hiervoor forse boetes opleggen.

Ruim 800.000 mensen jaarlijks 
slachtoffer van oneerlijke telemarketing

Misleidende 
verkooptelefoontjes?
Zó ga je daarmee om!

FO
TO

: P
R

.



...alles in huis
Makelaardij 
Ankerplaats 2, 
2224 TX  Katwijk aan Zee
Tel. 071-401 07 57 
www.hoevensmakelaardij.nl

Assurantiën
Zuidstraat 135, 
2225 GV Katwijk aan Zee
Tel. 071-407 76 69 
www.hoevens.nl

Makelaardij/Assurantiën 
Dorpsstraat 48, 
2211 GD Noordwijkerhout
Tel. 0252 34 86 61 
www.hoevens.nl

Katwijks Hypotheekhuys 
Ankerplaats 2, 
2224 TX  Katwijk aan Zee
Tel. 071-407 40 72
www.katwijkshypotheekhuys.nl

WWW.HOEVENSMAKELAARDIJ.NL WWW.HOEVENS.NL WWW.KATWIJKSHYPOTHEEKHUYS.NL

Verkoop en aankoop van uw woning?

Met Hoevens heeft u 
altijd een Full House!
Samen met Hoevens de beste kaarten in handen om 
uw woning te verkopen, financieren en verzekeren

Bel voor 
vrijblijvende 

info naar 
071-401 07 57




