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Yvette van 4 jaar, Ilona en 
haar broertje Stephen, Tessa, 
Diriam, Kevin. Slechts een 
paar namen van kinderen die 
de afgelopen weken mee-
deden aan de schilderwork-
shops, georganiseerd door 
de strandbibliotheek en de 
Kunstvereeniging.

Zoals op vele plaatsen in het land don-
kere wolken zich samentrekken boven 
de cultuursector, zo hangt er op deze 
verfmiddag ook een sombere lucht 
boven zee en blaast de wind te hard 
op het terras van de strandbieb om 
een schildersezel overeind te houden. 
‘Dat wordt binnen schilderen’, zegt juf 
Jeannette de la Parra, ‘maar dan gaan 
we regelmatig wel even naar buiten om 
een kijkje te nemen bij de zee’. Want 
dat was precies de opdracht voor de 
jeugdige schilders: laat je lekker inspi-
reren door de zee, het strand of de 
duinen.
Thirza (9 jaar) heeft het helemaal niet 
nodig om naar buiten te gaan. ‘Mijn 
voorbeeld hangt voor m’n neus’, zegt 
ze en wijst naar het schilderij Strand-

hokjes van Gineke Zikken dat aan de 
wand van het DunaAtelier prijkt. ‘Nee, 
wij hebben zelf geen strandhokje’, ver-
telt ze, ‘maar ik vind het wel leuk om 
er nu eentje te schilderen. Wij vinden 
het zelf afwisselender om elke keer op 
een ander plekje op het strand te gaan 
zitten’.

Na haar schilderij als laatste nog wat 
schelpjes meegegeven te hebben, doet 
ze na anderhalf uur schilderen tevreden 
een stap naar achteren. ‘Ik zou best een 
tekenares of schilderes willen worden 
later. Op school teken ik ook veel, 
want schilderen is daar vaak iets lastiger. 
Het is leuk om te doen en ik kan het 
ook best wel goed’.
De kleine Yvette is dan allang klaar met 
haar kunstwerk, waarop een opval-
lende roze gloed prominent aanwezig 
is. Ze is op schoot geklommen bij een 
medewerkster van de strandbibliotheek 
die haar gezellig een prentenboek voor-
leest.
Schilderen, boeken lezen: het maakt 
niet uit. Alle kinderen genoten deze 
middag met een hoofdletter C. De C 
van Cultuur.

Genieten met een C

Heeft u het kunststrandpaviljoen Du-
naAtelier tegenover de Oude Kerk 
al bezocht en de schilderijen gezien? 
Meer dan duizend personen geingen 
u vooraf. het DunaAtelier is tot 27 
september dagelijks open van 14.00-
17.00 uur. Bij goed weer zijn we t/m 11 
september ‘s avonds open van 19.00-
21.00 uur.

Stichting Kunstvereeniging Katwijk, die 
het kunstproject ‘Katwijk en plein air’ 
en de expositie in het kunstpaviljoen 

organiseert, nodigt u van harte uit om 
‘Vriend’ te worden. Daarmee steunt 
u het vrijwilligerswerk van de stichting 
en werkt u er aan mee dat ieder jaar, 
net als rond 1900, schilders in Katwijk 
komen werken. Vriend bent u al voor 
€ 10 per jaar. U doet dan automatisch 
mee aan de verloting van een schilderij 
en u kunt schildersartikelen kopen met 
korting. 
Kijk op www.schilderenaanzee.nl of 
kom naar het kunstpaviljoen bij strandaf-
gang 8.

DunaAtelier nog tot
eind september open

Vanaf deze week is het moge-
lijk om met het voormalige 
Katwijkse binnenvaartschip  
‘De Wilhelmina’, tegenwoor-
dig Varend Erfgoed, een tocht 
te maken langs de historische 
vaarwegen en waterlinies in 
onze provincie. Het voormali-
ge werkschip, dat in haar na-
dagen onder andere is ge-
bruikt voor zand en 
grindoverslag, is namelijk ge-
schikt gemaakt om passagiers 
te vervoeren.
 
Door Heleen Schoneveld

Na wat aanpassingen biedt de schuit 
plaats aan groepen van twaalf personen 
die een gecombineerde vaar- en fi ets-
tocht kunnen maken. De bedoeling is 
dat de eigen fi ets meegaat aan boord. 
Varend komt men door typisch Hol-
landse landschappen en langs allerlei be-
zienswaardigheden tegen die normaliter 
vanaf de weg niet te zien zijn. Bij de sluis 

van Leidschendam gaan passagiers en 
fi etsen van boord om de ontdekkings-
tocht al peddelend op de pedalen 
voort te zetten.

Museumstuk

Drie jaar geleden begon de renovatie 
van het uit 1915 stammende binnenschip. 
Twintig vrijwilligers met elk hun eigen ex-
pertise hebben het schip met veel liefde, 
geduld en aandacht voor detail terug-
gebracht naar de originele staat. Anno 
2010 is de ‘Wilhelmina’ een varend 
museumstuk met monumentenstatus. En 
terecht.
IJsbrand Plug en Koos Houwaart zijn 
de beroepsgediplomeerde vaste schip-
pers die het roer ter hand nemen om de 
vaar- en fi etstochten te begeleiden. In de 
expositieruimte van Stichting ‘Kattukse 
Me-tôr’ aan de Prins Hendrikkade ver-
telt vaartochtencoördinator Plug honderd 
uit over het varend erfgoed. ‘Om dit al-
lemaal in stand te houden en de kosten 
die ermee gemoeid zijn te kunnen blijven 

dekken, is het plan 
ontstaan om dergelijke vaar/fi etstochten 
te gaan organiseren.’ Het NZF-bestuur 
had het al in hun programmering opge-
nomen, en er zijn in samenwerking met 
de provincie Zuid-Holland mooie fi ets-
routes uitgezet.

Klapstoeltjes

‘Om passagiers te vervoeren moesten er 
natuurlijk wel een aantal extra voorzienin-
gen worden getroffen’, vertelt Plug ver-
der. Er is in het ruim een toilet geplaatst 
en een ‘panoramisch podium’ gemaakt. 
Door die verhoging in het voormalige 
vrachtruim zijn de passagiers in staat om 
van het voorbijglijdende landschap te 
genieten en toch beschut te zitten. ‘Kijk, 

je moet natuurlijk niet al 
teveel luxe verwachten op een authen-
tieke binnenschuit, maar dat is juist de 
charme ervan! De passagiers kunnen zit-
ten op de enige echte houten klapstoel-
tjes uit het Jeugdhuis. Dat zijn inmiddels 
ook museumstukken. Eenvoud siert het 
schip, het simpele is tevens het grappige, 
zullen we maar zeggen. Koffi e en thee 
zijn bij de prijs inbegrepen, maar verder 
is er geen catering aan boord.’ 
Zelf een stikkezak meenemen dus.

Varen en fi etsen

In de regel wordt er vanaf eind augustus 
bij voldoende belangstelling op dinsdag 
en donderdag gevaren. Om 09.00 uur 
is het inschepen op het Prins Hendrikka-
naal. ‘We zijn niet gebonden aan wacht-

tijden bij bruggen, want de 
mast gaat naar beneden en de stuurhut is 
demontabel. Zo kunnen we onder de 
laagste bruggetjes doorvaren en zijn we 
in twee uur tijd voor de sluis bij Leid-
schendam, het eindpunt. Daar worden 
de fi etsen uit het ruim gehaald en kan 
men aan de fi etstocht beginnen. Als de 
route gefi etst is, dan komt men weer bij 
het punt waar de Wilhelmina inmiddels 
alweer aangemeerd ligt te wachten. De 
stalen rossen gaan het ruim weer in en 
de passagiers kunnen aan boord lekker 
uitrusten van hun sportieve tocht. We 
varen weer terug naar Katwijk, waar we 
rond 18.00 uur weer aanmeren in het 
Prins Hendrikkanaal.’

Voor meer informatie, tarieven en aan-
meldingen: IJsbrand Plug 0653239486 
(coördinator).

‘Het simpele is tevens het grappige’

Fiets- en 
vaartochten met 
de Wilhelmina

IJs Plug is er klaar voor. Wat hem betreft kunnen de fi etsen aan boord.

Vrijdag 27 augustus om 20.15 uur geeft Jan Hage een concert op het 
orgel van de Triumfatorkerk te Katwijk aan Zee. Jan Hage volgde or-
gellessen bij Kees van Eersel en studeerde vervolgens orgel (docent 
Jan Welmers) en theorie der muziek aan het Utrechts Conservatorium, 
muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en kerkmuziek aan het 
Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek te Utrecht. Hij studeerde nog 
twee jaar in Frankrijk en rondde deze studie af met een onderscheiding. 
Hage heeft een uitgebreide concertpraktijk opgebouwd en is organist 
van de Kloosterkerk in Den Haag. 
Het programma in de Triumfatorkerk beslaat twee stijlperiodes met wer-
ken van J.S. Bach en eigentijdse muziek van Jéhan Alain en Jan Wel-
mers (organist Triumfatorkerk 1965-1973). Het concert wordt afgesloten 
met een improvisatie. Hage is een veel geprezen improvisator en heeft 
daar meerdere prijzen mee behaald. 
Opnieuw een bijzonder concert van Pro Organo et Musica.

Orgelconcert Jan Hage 
in Triumfatorkerk
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Op zondag 29 augustus organiseert galerie Het Oude Raadhuis van 11.00-16.00 
uur de grote kunstmarkt rond het Dorpsplein van Warmond. 
Ruim veertig kramen op het Dorpsplein, de Schölvinckstraat en het Kaaksplein met 
keramiek, glaswerk, sieraden van goud, zilver, edelstenen en andere materialen, 
beeldhouwwerk, bronzen sculpturen, grafi ek, tekeningen, schilderwerk in aquarel, 
acryl en olieverf, fotografi e, metallieken, functionele kunst, etc. Om te kijken, te 
kopen, kunstenaars te ontmoeten en te genieten van de sfeer.
Bovendien zijn de kunstgaleries aan het plein open en kunt u nog eens rustig nage-
nieten van uw geslaagde aankopen op het zonovergoten terras van het Kunstcafé.
www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Kunstmarkt in Warmond

Een dagje zonder vlees spaart 
het klimaat, want de produc-
tie van vlees kost veel ener-
gie. Wist u dat er ook heel 
lekkere vegetarische BBQ-re-
cepten zijn? Er zijn heerlijke 
recepten om te genieten van 
de BBQ èn rekening te hou-
den met het milieu.

Ook vegetarisch kunt u heel erg lekker 
barbecueën. Probeer dit maar eens:

Spiesjes van (gemarineerde) champig-
nons, reepjes paprika en ui. Week de 
satéprikkers eerst een nacht in water 
zodat ze niet verbranden. Marineer de 
champignons minimaal twee uur in een 
marinade van sojasaus of ketjap, een 
scheutje zonnebloem- of sesamolie, 
gehakt knofl ookteentje en eventueel wat 
geraspte gember of een scheutje gem-
bersiroop. Laat ze goed uitlekken voor-
dat u ze aan de spiesjes steekt. 

Geroosterde tofu. Tofu wordt steviger, 
als u het eerst (uitgelekt, drooggedept) 
een nacht in de vriezer legt. Laat de tofu 
ontdooien en laat het vocht dat eruit 
komt, uitlekken en dep hem droog. Be-
strooi met (kruiden)zout voordat u de 
tofu bakt of roostert.

Dichtgevouwen foliepakketje van zachte 
geitenkaas, honing en tijm. Folie vullen, 
dichtvouwen tot een pakketje en op de 
BBQ heet laten worden.

Maïskolven. Ca. 6 min. voorkoken, af-
koelen, bestrijken met olijfolie en in ca. 
8 min. rondom goudbruin roosteren. 
Bestrijken met boter of olijfolie en be-
strooien met grof zeezout.

Biologische aardappels in de schil. 
Aardappels even 5 minuten voorko-
ken, grote aardappels ca. 8-10 minuten. 

De aardappels goed in aluminiumfolie 
inpakken en in de hete as leggen (ca. 
30 min.) Halverwege even omdraaien. 
Opensnijden, bedruppelen met goede 
olijfolie en bestrooien met grof zout en 
verse kruiden. 

Tomatensalsa. (Ontvelde) tomaat in 
kleine blokjes of fi jngehakt mengen met 
koriander, peterselie, olijfolie, ui en 
knofl ook. Maak op smaak af met zout 
en peper. 

Hummus. Een blikje uitgelekte, gekook-
te kikkererwten pureren en mengen met 
fi jngehakte peterselie, knofl ook, een le-
pel sesampasta (natuurwinkels), citroen-
sap naar smaak en zoveel olijfolie dat het 
een mooie dikke saus wordt. Maak op 
smaak af met zout en peper. 

En… toetjes van de barbecue! Wist u 
dat u ook heerlijke nagerechten op de 
BBQ kunt bereiden? Denk eens aan 
fruitpakketjes, chocobananen of geroos-
terd fruit met ijs.

Lekkere tips voor een 
vegetarische BBQ

Haloumi met tomaten en basilicum. 

FOTO: BERT STROOTMAN

Het is weer voorbij … 
de Toeristenmarkt
Het begon eind juni zonnig en warm 
en het eindigde afgelopen dinsdag met 
herfstachtige storm. Het is weer voorbij. 
Hopelijk niet die mooie zomer, maar 
wel de Toeristenmarkt. Negen dinsda-
gen vormde het centrum van Katwijk aan 

Zee het toneel van vele kraampjes met 
allerhande waren waar Katwijkers, dagjes-
mensen en toeristen steeds maar weer in 
grote getalen op af komen. De Toeristen-
markt markeert de zomervakantieperiode 
in de badplaats, net als de Tonnenpoort 

die vlak voor de eerste markt in de Prin-
cestraat wordt opgebouwd. Deze week 
verdwijnt ook die boog van harington-
nen weer uit het straatbeeld. 

Tot volgend jaar zomer!
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Katwijk doet op zaterdag 11 september natuurlijk ook weer mee aan de 24ste 
landelijke Open Monumentendag. 
Het thema is: ‘De smaak van de 19de eeuw’. Burgemeester Jos Wienen zal die 
dag om 10.00 uur feestelijk openen in de Rooms-katholieke Kerk Joannes de 
Doper. 
Veel monumenten in de gemeente zijn die dag tussen 10.00 en 17.00 uur gratis 
toegankelijk. 
Op zondag is de Joodse begraafplaats geopend tussen 11.00  en 16.00 uur.

Open Monumentendag in Katwijk
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Internet: www.vroegindeweij-advocaten.nl

Inloopspreekuur
(zonder afspraak)
Elke maandagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Eerste half uur gratis juridisch advies

Mr. W.J. Vroegindeweij
Mr. P.J.W. de Water
Mr. G.G. Zwaal
Mr. G. van der Meij

Arbeidsrecht                              
Ondernemersrecht
Burenrecht
Milieurecht
Bestuursrecht
Personenrecht
Strafrecht

Huurrecht
Beslagrecht
Familierecht
Bemiddeling
Incasso’s
Aansprakelijkheidsrecht
Andere juridische zaken

Terrasschermen

voor als het u te heet onder de voeten wordt...

D. Elsgeest & Zn
Woninginrichting en

Oosterse en moderne tapijten

Tevens uw adres voor meubelstoffering

en het vakkundig leggen van traplopers

Zuidstraat 56

Katwijk aan Zee

Tel. 071 401 24 70

www.elsgeestkatwijk.nl
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Het Katwijks Museum aan de 

Voorstraat in Katwijk aan Zee be-

steedt vooral aandacht aan de 

schilderkunst die rond 1900 langs 

de kustlijn werd bedreven en aan 

de geschiedenis van de visserij. In 

de toekomst zullen attributen en 

afbeeldingen van Katwijk aan den 

Rijn een eigen plek krijgen in het 

gebouw. Het museum toont ver-

der onder meer scheepsmodellen, 

huiselijke taferelen van een reder 

en ook van een vissersknecht, kle-

derdracht, de algemene geschie-

denis van Katwijk en het Katwijkse 

dialect. Er worden per jaar een zes-

tal thematentoonstellingen en/of 

kunstexposities gehouden.

Het museum wordt beheerd door 

het Genootschap Oud Katwijk. 

Allerlei werkgroepen zijn binnen 

deze vereniging actief. De werk-

groepen zorgen voor de inrich-

ting, het onderhoud, voorlichting, 

rondleidingen en archivering van 

het geheel. Lidmaatschap van Ge-

nootschap Oud Katwijk kost (min.) 

€ 10,00 per jaar. 

Het Katwijks Museum aan de Voor-

straat in Katwijk is geopend van 

dinsdag tot en met zaterdag van 

10.00 tot 17.00 uur. De entreeprij-

zen zijn € 5,00 voor volwassenen 

en € 4.00 voor 65+. Kinderen tot en 

met 12 jaar € 1.80. Museumkaart 

gratis. Tel.: 071-4013047. Meer 

informatie is te vinden op de web-

site: www.katwijksmuseum.nl

EEN ’ONTMOETING’ OP ZEE

Katwijks Museum in beeldKatwijks Museum in beeld
AGENDA

Bij het uitzoeken en digitalise-
ren van het fotoarchief van D. 
Kruijt zijn een aantal foto’s te-
voorschijn gekomen die een 
verhaal vertellen.

1955: na de jaarlijkse vlaggetjesdag 
is op 26 mei het eerste deel van de 
Katwijkse haringvloot vanuit IJmui-
den weer naar zee vertrokken op 
jacht naar de Hollandse Nieuwe. In 
de loop van die dag zijn de volgen-
de twee foto’s gemaakt door Dick 
Kruijt. Hij was mee met een gezel-
schap genodigden op een schip van 
de Koninklijke Marine om de uitva-
rende haringloggers op zee uitge-
leide te doen. 
De KW67 ‘Noordster’ met schipper 
Jacob Plug van rederij Noordster (C. 
den Dulk) passeert hier op korte af-
stand het betreffende marineschip 
gadegeslagen door het gezelschap 
aan dek. 

Op de tweede foto is goed te zien 
waarom op het marineschip zo ge-
interesseerd naar deze Katwijkse 
motorlogger wordt gekeken: er 
hangt een schip achter! Het is de 
onfortuinlijke KW144 ‘Wilhelmina 
V’ van dezelfde reder die naar de 
thuishaven moet worden terugge-
sleept vanwege motorpech. Na aan-
komst te IJmuiden bleek de motor 
onherstelbaar: voor schipper H. van 
der Niet was het zijn eerste teelt als 
schipper op de KW144 en was zijn 
deelname aan de haringrace dus 
van korte duur.
Later is gebleken dat het de laatste 
reis van de KW144 is geweest. Het 
schip werd opgelegd en nadat in juli 
enige Noren het schip kwamen be-
kijken, is het daarna door de rederij 
aan hen verkocht. Het schip is naar 
Noorwegen gesleept en na verbou-
wing tot vrachtschip als ‘Ørn’ (=Ha-
vik) in de vaart gekomen.

Na vele jaren trouwe dienst, is het 
vaartuig in juli 1992 weer verkocht 
naar Nederland. Te Vlissingen werd 
het schip met ruim 10 meter ver-
lengd tot ca. 44 meter en verbouwd 
tot schoener bestemd voor  toeris-
tische rondvaarten in onder andere 
het Caribische gebied. 

Na de ruim 1 miljoen euro kostende 
verbouwing kwam het schip in de 
vaart als ‘Mondriaan’ met een ac-
commodatie voor tweeëntwintig 
passagiers. Door economische te-
genwind werd het vaartuig vanaf 
2004 opgelegd te Vlissingen. 

In 2007 gloorde er weer hoop: ze 
werd verplaatst naar Gent (B) om 
te worden opgeknapt. Helaas ligt 
ze er nog steeds te wachten op een 
nieuwe toekomst. 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 
de door scheepswerf Boot te Leider-
dorp gebouwde zeillogger KW 144 
‘Wilhelmina V’ in de vaart kwam. Wie 
had gedacht dat het schip een eeuw 
later nog steeds zou bestaan…

De KW 67 passeert het marinevaartuig. De KW 144 op sleeptouw.

De schoener Mondriaan (ex-KW144) afgemeerd in Gent, ca. 2007.

Tot 26 september

Expositie ‘De Oude Kerk geschil-
derd’. Door haar schilderachtige 
ligging nabij het strand en haar 
sobere uiterlijk is deze kerk al 
eeuwenlang een geliefd onder-
werp voor binnen- en buiten-
landse kunstenaars. De huidige 
gedaantewisseling was de aanlei-
ding om deze tentoonstelling te 
wijden aan deze bijzondere kerk 
en haar rol in de schilderkunst.

Tot 1 oktober
‘Katwijk en plein air’. Op 9 juli 
begon dit jaar het evenement 
‘Katwijk en plein air’. Schilders 
uit binnen- en buitenland zochten 
weer naar onderwerpen om die op 
het doek vast te leggen. Katwijk 
heeft dan weer een platform voor 
kunstenaars die zich laten inspi-
reren door de werkelijkheid en 
die schilderen in de buitenlucht. 
De schilderijen blijven tot 1 ok-
tober tentoongesteld in het Du-
naAtelier op het strand, afgang 
8 tegenover de Oude Kerk aan de 
Boulevard. Dit atelier is dagelijks 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur 
en bij mooi weer ook ‘s avonds 
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Sail Amsterdam trok dit jaar an-
derhalf miljoen belangstellenden 
naar de hoofdstad aan het IJ. 
Het evenement, dat eens in de 
vijf jaar wordt gehouden, is een 
klinklaar kassucces, laten orga-
nisatie en gemeente weten. On-
der de deelnemers ook een aantal 
zeilschepen met een Katwijkse 
historie. Katwijkse loggers en 
kotters die verbouwd zijn tot 
schitterende zeilschepen. 

De redactie vroeg Jan van Beelen 
van het Maritiem Archief van het 
Katwijks Museum of er meer van 
die verbouwde Katwijkse schepen 
zijn. Na twee dagen speurwerk 
schudde hij, samen met Jan van 
Welie, zomaar een lijst met 23 sche-
pen uit de mouw die tegenwoordig 
door het leven gaan als Tallship, 
traditioneel getuigde zeilschepen.

De gemeente wil graag de oude 
Visserijdagen terug in Katwijk. 
De gemeenteraad heeft daarop 
aangedrongen. Er wordt met di-
verse organisaties al overlegd en 
de Oranjevereniging Katwijk gaf 
deze zomer alvast een voorzet met 
haar Maritieme Dagen. De redactie 
van deze krant geeft vandaag alvast 
een voorzetje voor het geval dat de 
nieuwe organisatie op zoek is naar 
eventuele aansprekende evenemen-
ten.
Waarom geen Sail Katwijk? Kandi-
daten genoeg.

Pedro Doncker (ex-KW 12)
In 1974 in Zuidbroek gebouwd als 
motorkotter ARM 4 ‘Jannetje’. In 
1988 ingeschreven als KW 12 ‘Deo 
Juvante’, rederij Deo Juvante (J. 
Haasnoot. In juni 1991 gesaneerd 
en verkocht.  Na verbouwd te zijn 
tot een drie-master in de vaart als 
‘Maverick’ met een accommodatie 
van 32 passagiers. Vanaf 1995 ‘Pe-
dro Doncker’ met thuishaven Am-
sterdam.

Stortemelk (ex-KW 145)
Gebouwd in 1960 in Hoogezand als 
motorkotter KW 145 ‘Anna Lydia’ 
voor N. van Duijn. In 1968 verkocht 
naar Urk, wordt UK 138 ‘Klaasje’. 
Vanaf 1985 KW 7 ‘Joke’, eigenaar 
J. van ‘t Zelfde. Na sanering in april 
1991 verbouwd tot zeilschoener (22 
passagiers) te Harlingen. Vanaf 
1992 in de vaart als ‘Stortemelk’, 
huidige thuishaven Middelburg.

Jantje (ex-KW 61)
Gebouwd in Monnickendam in 
1930 als motorkotter HD ‘Twee 
Gebroeders’. Tussen 1956 en 1960 
in de vaart als KW 61 ‘Gijsbertha’ 
voor P. Varkevisser. Daarna tot 
1965 de KW 61 ‘Ludi’, eigenaar Fa. 
Van Duijvenvoorde. In 1965 ver-
kocht naar IJmuiden. Na sanering 
in 1975 verbouwd tot zeilschoener 
‘Jantje’, thuishaven Enkhuizen.

Luciana (ex-KW 66)
Gebouwd in Vlaardingen komt 
deze zeillogger in 1916 in de vaart 
als VL 173 ‘Cornelia en Petronella’. 

Sail Amsterdam voorbij; waarom geen Sail Katwijk

Tecla (ex-KW 143)
In 1915 in Vlaardingen gebouwd als zeillogger KW 143 ‘Graaf van Limburg Stirum’ voor N. Parlevliet. In 1935 
verkocht naar Denemarken bestemd voor de vrachtvaart. Vaart vanaf 1960 onder de naam ‘Tecla’. In 1979 
verkocht naar Nederland, opgelegd te Dordrecht, pas na verkoop in 1986 naar Zwartsluis, verbouwd tot 
zeilschoener. Vanaf 1989 in de vaart als ‘Tecla’, thuishaven Zwartsluis. Wordt beschouwd als één van de beste in 
originele staat getuigde haringzeilloggers.

Flying Dutchman (ex-KW 33) 
In 1903 gebouwd als zeillogger KW 33 ‘Machiel’ door A. Vuyk in Capelle a/d 
IJssel in opdracht van N. Parlevliet. In 1928 voorzien van een motor. In 1953 
verkocht naar Noorwegen, komt in de vaart als vrachtlogger ‘Trix’. Arriveert in 
1996 in Scheveningen, zal worden gerestaureerd in kader van een 
werkgelegenheidsproject. In 2003 is het casco gereed, het kale schip wordt te 
Kampen afgebouwd tot tweemast schoener. Vanaf 2004 in de vaart als ‘Flying 
Dutchman’, thuishaven Kampen.
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Belle Amie (ex-KW 70)
In 1915 in Vlaardingen gebouwd als IJM 240 ‘Wilhelmina Kleijn’. In 1925 door 
L. Parlevliet ingeschreven als KW 70 ‘Maria Catharina’. Twee jaar later verkocht 
naar Zweden. Wordt verbouwd voor de vrachtvaart. Na 1975 in de vaart als 
zeilschoener ‘Belle Amie’, huidige thuishaven Stocksund (Zweden).

Gallant (ex-KW 153)
In 1916 in Vlaardingen gebouwd als 
KW 153 ‘Jannetje Margaretha’ voor 
H.G. Lammens. Wordt in 1922 de KW 
153 ‘Tine’ voor C. Ouwehand. In 1929 
verkocht naar Denemarken bestemd 
voor de vrachtvaart. Vanaf 1981 weer 
terug in Nederland. In 1986 versleept 
van Zaandam naar A`dam. Wordt 
opgeknapt, komt in de vaart als 
motorzeilschoener ‘Gallant’, 
thuishaven Amsterdam.

Er resteert volgens Jan van Bee-
len nog een lijst met schepen, 
waarvan sommigen de huidige 
status bij hem onbekend is:

KW 17 ‘Arie Nico’ (1947-1962), 
daarna KW 17 ‘Cornelis Ju-
dith’( 1962-68), nu ‘Sea Shell’.
KW 26 ‘Concordia’ (1950-
1969), verbouwd tot zeilschoe-
ner ‘Margaretha’.
KW 44 ‘Dirk’(1916-1930), 1991 
verbouwd tot zeilschip ‘Regina 
Catharina’, nu ‘Sea Pearl’.
KW  56  ‘Hans’, zou nu varen 
als  ‘Maja’.
KW 59 ‘Floris’ (1935-1970), 
eerst ‘Zonnevis’, nu ‘Amadeus’ 
inSéte (Frankrijk).
KW 60 ‘Trijntje’ (1952-1965), 
werd rond 1970 ‘Maria C’ nu 
nog steeds?
KW  74  ‘Katwijk aan de Rijn 
III, zou nu varen als ‘Lunde’.
KW 77 ‘Twee Gezusters’ vaart 
als zeilschip ‘Adventure’.
KW 107 ‘Johanna Jacoba’ 
(1938-1948), daarna ‘Jacoba’ 
(1948-1961), later KW 216 ‘Sa-
menwerking’ (1963-1969), ver-
bouwd tot motorzeilschip ‘Aal-
tje en WilIem’, nu ‘Sodade’.
KW 134  ‘Dirk Taat’ zou nu 
het zeilschip ‘Mercedes’ zijn.
KW 146 ‘Jacoba’ (1925-1928), 
nu ‘Rembrandt van Rijn’.

Alle informatie daarover is wel-
kom bij het Maritiem Archief, 
Katwijks Museum, e-mail: ma-
ritiem@katwijksmuseum.nl

Na aankoop door B. Dijkdrenth 
in 1919 ingeschreven als KW 66 
‘Marcus Aurelius’. Vanaf 1921 is 
het de KW 66 ‘Twee Gebroeders’, 
eigenaar Gebr. Bloot. In 1928 volgt 
verkoop naar Zweden, bestemd 
voor de vrachtvaart. Komt in 1982 
terug naar Nederland, na verbou-
wing te Leeuwarden in de vaart als 
‘Frisiana’. Vanaf 1988 is de naam  
‘Luciana’, huidige thuishaven Rot-
terdam.

De Jonge Steven (ex-KW 84)
Rond 1900 in de vaart gebracht 
als LE 41 ‘De Jonge Steven’. Tus-
sen 1935 en 1939 gevaren als KW 
84 ‘Vier Gebroeders’ voor P. Kuijt. 
Na jaren vissen op het IJsselmeer 
in 1981 gerestaureerd als zeilaak en 
weer onder de originele naam in de 
vaart.

Nortun AE 87 (ex-KW 1)
Gebouwd in 1905 als zeillogger 
AE 87 ‘Brandenburg’, thuishaven 

Emden (D). In 1923 aangekocht 
door P. Meerburg en ingeschreven 
als KW 1 ‘Willemina’. In 1934 ver-
kocht naar Denemarken, voorzien 
van een motor en ingezet voor zo-
wel de visserij als de vrachtvaart. 
In 1998 aangekocht door nieuwe 
Noorse eigenaar, in 2002 start ver-
bouwing tot zeilschip, deels uitge-
voerd op de originele bouwwerf 
Thyssen-Nordseewerke, Emden (D) 
in het kader van 100-jarig bestaan 
van deze werf. Vanaf 2008 in de 
vaart als ‘Nortun AE 87’, thuisha-
ven Stavanger. 

Mondriaan (ex-KW 144)
In 1910 gebouwd in Leiderdorp als 
zeillogger KW 144 ‘Wilhelmina V’ 
in opdracht van Gebr. Den Dulk. In 
1929 verbouwd tot motorlogger en 
in 1949 gemoderniseerd en verlengd 
tot ruim 30 meter. Augustus 1955 
verkocht naar Noorwegen voor de 
visserij en de vrachtvaart. Vanaf 
1992 weer in Nederlandse handen. 

Na verbouwd te zijn tot schoener in 
1995 in de vaart als ‘Mondriaan’. 
Vanaf 2007 opgelegd te Gent (B), 
thuishaven Panama.

Adornate (ex-KW 149)
Gebouwd in 1961 te Alphen aan 
den Rijn als motortrawler KW 149 
‘Arie Jacob’ voor N.V. Katwijkse 
Reederij en Haringh. v/h  A. den 
Dulk. In 1970 ingeschreven als KW 
149 ‘MARRY MARTIN’, eigenaar 
H. Ouwehand. Vanaf 1987 KW 191 
‘Pieter Agatha’ van Gebr. D. en P. 
Hoek. Gesaneerd in 1991 en tijdelijk 
gebruikt als sportvisser. In 1995 ver-
bouwd tot zeilschoener ‘Barabah’. 
Na uitgebreide renovatie vanaf mei 
2006 in de vaart als stagzeilschoe-
ner. Nieuwe naam is ‘Adornate’ met 
thuishaven Rotterdam.

Met dank aan Jan van Beelen, Mari-
tiem Archief, Katwijks Museum.
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Programma-overzicht

Vrijdag 27 augustus
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 SPECIALE UITZENDING RTV KATWIJK verslag van de 
 feestweek te Katwijk aan den Rijn
19.00-20.00 uur  RTV KATWIJK SPORT voor- en nabescouwingen (voor 

onderwerpen kijkt u op RTV-Teletekst pagina 206)
20.00-21.00 uur  NON STOP MUZIEK
21.00-23.00 uur COUNTRY FESTIVAL Bart van der Pol
23.00-02.00 uur NACHTCLUB Theo Hoogervorst en Chris van Beelen

Zaterdag 28 augustus
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 vrijdagavond
08.00-10.00 uur  WARMDRAAIEN Karla Imthorn
10.00-14.00 uur  SPECIALE UITZENDING RTV KATWIJK rechtstreeks ver-

slag van de feestweek in Katwijk aan den Rijn  
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. 
21.00-23.00 uur  OP DE HOLLANDSE TOERE live vanaf de lampionoptocht 

door Katwijk aan den Rijn met nederlandstalige muziek uit-
gezocht door Coby en Willem Boere (verzoekplaatjes kun-
nen tijdens de uitzending telefonisch worden aangevraagd). 

23.00-01.00 uur  DE AVONDGARDE Philip Jan de Winter. 

Zondag 29 augustus
01.00-02.00 uur MUZIEK VOOR TWEE
02.00-05.00 uur DE KRACHT IN DE NACHT 
05.00-07.00 uur WORD WAKKER 
07.00-08.00 uur AANGEPASTE NON STOP 
08.00-09.00 uur  OPWEKKING Robert van der Loon en Joke Zwaan. 
09.00-11.00 uur  HOORT HET WOORD met om 9.30 uur een kerkdienst 

vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg
11.00-12.00 uur  VAN U WIL IK ZINGEN geestelijk verzoekplatenprogram-

ma, telefoon 071-4013551
12.00-13.00 uur NON STOP GEESTELIJK MUZIEK
13.00-14.00 uur  AANGEPASTE MUZIEK
14.00-15.00 uur  SPELENDERWIJS, muziek die u kent of zou kunnen ken-

nen, Co Snel
15.00-16.00 uur  VOETSPOREN IN HET ZAND easy listening programma 

met een evangelisch karakter
16.00-17.00 uur  DE GOUDEN STAD Gerjan Jungerius en Martin van der 

Kamp
17.00 uur  KERKDIENST vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

Rijnsburg
18.30 uur  KERKDIENST vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

Valkenburg
tot 20.00 uur  AANGEPASTE MUZIEK 
20.00-21.00 uur  MUZIEK VOOR DUIZENDEN (populair licht klassiek), 

Marien Bos
21.00-22.00 uur 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 
Valkenburg

Maandag 30 augustus
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
17.00-17.30 uur ROEPT UIT AAN ALLE STRANDEN religieuze verzoekpla-

ten
17.30-18.00 uur ORGELKLANKEN Arjan Wolfswinkel
18.00-20.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
20.00-21.00 uur MULTI KATWIJK Jan Ouwersloot
21.00-22.00 uur IT’S ALL JAZZ Hans Pley
22.00-23.00 uur ACOUSTIC RAIN Bart van de Pol
23.00-24.00 uur MUZIEK VOOR TWEE

Dinsdag 31 augustus
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
18.00-19.00 uur KATWIJKSE TOP 10 Frank Wassink
19.00-19.30 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws 
19.30-21.00 uur RTV KATWIJK SPORT extra uitzending i.v.m. twee wed-

strijden in de Topklasse
21.00-23.00 uur KIPPENVEL (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer 

(met flitsen van het slot van de wedstrijden in de Topklasse)
23.00-24.00 uur PURPLE HAZE Jan Marius Franzen

Woensdag 1 september
00.00-02.00 uur MUZIEK VOOR TWEE 
02.00-05.00 uur DE KRACHT IN DE NACHT 
05.00-07.00 uur WORD WAKKER 
07.00-09.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur KOEK BIJ DE KOFFIE Han van der Kamp
11.00-12.00 uur SCHIJVEN VOOR BEDRIJVEN Han van der Kamp
12.00-13.00 uur HET TUSSENUUR
13.00-14.00 uur MUZIEKFABRIEK Koos Heemskerk
14.00-16.00 uur DE MUZIKALE DOORLOPER Johan den Haan
16.00-17.00 uur DE GROTE LIEFDE VAN ZO VELEN Chris van Beelen
17.00-18.00 uur ROEPT UIT AAN ALLE STRANDEN religieuze verzoekpla-

ten
18.00-20.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
20.00-22.00 uur RADIO INTERNATIONAL Engelstalig informatieprogramma 

met Jürgen Börnig en Wynn de Graaf
22.00-23.00 uur RADIO INTERNATIONAL GOES… themaprogramma
23.00-24.00 uur MUZIEK VOOR TWEE

Donderdag 2 september
00.00-02.00 uur MUZIEK VOOR TWEE 
02.00-05.00 uur DE KRACHT IN DE NACHT 
05.00-07.00 uur WORD WAKKER 
07.00-09.00 uur NIEUWSCARROUSEL met lokaal en regionaal nieuws
09.00-11.00 uur KOEK BIJ DE KOFFIE Han van der Kamp
11.00-12.00 uur SCHIJVEN VOOR BEDRIJVEN Han van der Kamp
12.00-13.00 uur HET TUSSENUUR
13.00-14.00 uur MUZIEKFABRIEK Willem van Zuilen
14.00-16.00 uur DE MUZIKALE DOORLOPER Johan den Haan
16.00-17.00 uur 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
20.00-24.00 uur NON STOP MUZIEK

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

Televisie kabel kanaal 45.

Programma-overzicht voor de week vanaf maandag 30 augustus.

10.00 uur 
RTV Weeknieuws (niet op maandag); HUPSA! kinderprogramma met 
clown Amido; Najaarsfeesten Katwijk aan den Rijn; Band en breakfast 
deel 7

16.00 uur:
RTV Weeknieuws (niet op maandag); Feestweek Rijnsburg (afl. 2) Band 
en breakfast deel 7

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

Op zaterdag zijn de uitzendtijden 18.00 en 20.30 uur
Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280

Van Herman Kocht tot
Kasteel Duivenvoorde

Leestips
door 
Bert
Breed
Benieuwd naar de nieuwe boeken 
die vanaf deze week in biblio-
theek Katwijk te leen zijn? Dan 
kunnen deze leestips misschien 
uitkomst bieden en anders is een 
bezoek aan de bibliotheek altijd 
een goed plan.

Jeugdboeken 

‘Leef je nog?’ 
is een jeugd-
thriller van 
Karen van 
Holst Pelle-
kaan. Als de 
bijna 13-jari-
ge, wereldwij-
ze Jona remi-
greert, raakt 
ze op haar 
nieuwe school 
bevriend met de enkele jaren ou-
dere Paul. Pauls broer Alex, een 
dierenactivist, is al enige tijd op 
raadselachtige wijze verdwe-
nen. Jona, Paul en haar nieuwe 
schoolvriendin Tammy besluiten 
op onderzoek uit te gaan. Raad-
selachtig is wat voor rol Tammy’s 
stiefvader, een nogal geweldda-
dige boer, in het geheel speelt. De 
zoektocht van de drie blijkt abso-
luut niet van gevaar ontbloot.

Karen van Holst Pellekaan 
schreef eerder ‘Kidnep’ en ‘Het 
geheim van de wegloopkinderen’. 
‘Leef je nog?’ is te vinden bij de 
B-boeken, net als ‘Vette pech!’ 
van Jeff  Kinney, het vervolg op 
‘Het leven van een loser’. Na een 
waardeloze zomervakantie kijkt 
Bram Botermans uit naar het 
nieuwe schooljaar. Maar algauw 
voltrekt zich de ene ramp na de 
andere.

Romans
Herman Koch 
heeft al diver-
se romans en 
verhalenbun-
dels op zijn 
naam staan, 
waaronder 
‘Het diner’ en 
‘Odessa Star’. 
In ‘De ideale 
schoonzoon’ vertelt de columnist 
van het tijdschrift Esta met hu-
mor over zijn Spaanse vrouw en 

schoonfamilie, zijn opgroeiende 
zoon, over schrijven, reizen en 
verblijven in het buitenland, over 
eten en over voetbal en motorrij-
den.

‘De Romeinse lusthof’ van David 
Hewson speelt, net als de andere 
thrillers van zijn hand, in Italië. 
In een verlaten bijgebouw van 
een Romeins paleis worden een 
man en een vrouw dood aange-
troffen voor een onbekend ero-
tisch schilderij van Caravaggio, 
een meester voor wie rechercheur 
Nic Costa een bijzondere belang-
stelling heeft. Het paleis behoort 
tot een telg van een oud Romeins 
adellijk geslacht, aanvoerder van 
een duister genootschap. Andere 
titels van David Hewson zijn o.a. 
‘De Vaticaanse moorden’ en ‘De 
Pantheon getuige’.

Informatieve boeken
‘De smaak 
van de Wad-
den’ is een 
kookboek en 
een fotoboek 
ineen. Naast 
smakelijke ge-
rechten is het 
door Annette 
van Ruiten-
burg en Ruth 
de Ruwe ge-
schreven boek 
ook een lust voor het oog. Een 
regelrechte aanrader voor ieder-
een, die wel eens op een van de 
Waddeneilanden is geweest. ‘De 
smaak van de Wadden’ is te vin-
den bij nummer 629.2.

Bij 718.2 is ‘Duivenvoorde’ te 
vinden. Dit boek behandelt de 
geschiedenis en collectie van het 
voor publiek opengestelde land-
goed en kasteel Duivenvoorde 
tussen Wassenaar en Voorscho-
ten. Het is zonder meer een van 
de mooiste landgoederen in 
Zuid-Holland. Diverse deskun-
dige auteurs schreven mee aan 
‘Duivenvoorde’.

Alle aanwinsten zijn te vinden op 
www.bibliotheekkatwijk.nl. 

Maar kom vooral weer eens ge-
zellig langs in de vestigingen van 
bibliotheek Katwijk.

De vakantie zit er weer op, 
dus gaat herv. geref. Katwijks 
mannenkoor Eben Haëzer 
weer uitgerust beginnen 
aan een nieuw zangseizoen. 
Jongens vanaf 13 en mannen 
vanaf 17 jaar zijn welkom bij 
het koor.
Het repertoire bestaat 
uit psalmen, gezangen en 
geestelijke liederen. Het koor 
probeert middels zang het 
evangelie te verkondigen. 
Repeteren, vanaf dinsdag 31 
augustus, iedere dinsdagavond 
vanaf 19.45 tot 21.45 uur, in 
een zaal van het verpleeghuis 
De Wilbert aan de Overrijn 7 
te Katwijk.
Het koor heeft achtentachtig 
leden en een jonge zeer 
bekwame dirigent, H.J. Colijn, 
en probeert om iedere maand 
een uitvoering te geven, binnen 
of buiten Katwijk.
Ga gerust naar de 
repetitieavond, de koffi e staat 
klaar, het verplicht tot niets, 
uiteraard zouden de leden het 
fi jn vinden dat je/u lid wordt 
van het koor. Het koor heeft 
een dvd en een aantal cd’s 
opgenomen, deze zijn nog 
altijd te bestellen via onze 
website.
Voor 2010 en 2011 staan er 
diverse uitvoeringen gepland, 
ook zijn er in 2010 drie 
kerstuitvoeringen. Wil jij/u 
meer informatie, dat kan, bel 
naar tel. 06-22914146, mailen 
kan ook janvanderbent@
zonnet.nl. Bezoek de website: 
www.ebenhaezerkatwijk.nl.

Mannenkoor 
Eben Haëzer 
begint weer

Het Christelijk Oratorium Koor 
Hallelujah hervat op 31 augustus 
haar repetities in Het Anker aan 
de Voorstaat 74 te Katwijk, te-
genover de Nieuwe Kerk. De we-
kelijkse repetitieavonden vangen 
om 20.00 uur aan. Momenteel 
hebben we de volgende werken in 
studie: Het Gloria in D van An-
tonio Vivaldi, O sing un-to the 
Lord van Henry Purcell en het 
Oratorio de Noël de Camille 
Saint-Saëns .

Deze drie werken zullen 3 december 
worden uitgevoerd in de Dorpskerk 
te Katwijk aan den Rijn, aanvang 
20.15 uur. Diverse bekende solis-
ten en het RBO Sinfonia zullen het 

koor begeleiden onder leiding van 
onze dirigent Sytze Stel. Wie zin 
heeft om een repetitieavond bij te 
wonen, is welkom op de repetities. 
Op 31 augustus, 7 en 14 september 
is het open huis. Men kan dan vrij-
blijvend een repetitie meemaken.

De data voor de uitvoeringen van 
de volgende Matthäus Passion zijn 
donderdag 14 en vrijdag 15 april 
2011. U kunt deze data alvast no-
teren. Misschien heeft u het al in 
de media gelezen, het kinderkoor 
Ruach hoopt voor het eerst aan 
onze Matthäus Passion haar me-
dewerking te verlenen. Wij hopen 
velen van u te ontmoeten op onze 
open avonden en tijdens onze uit-
voering.

Christelijk Oratorium 
Koor Hallelujah
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In het kader van het provinciale 
themajaar ‘Leve de Vaarwegen 
en Waterlinies!’ komt historicus 
en auteur Harm Hoogendoorn 
op woensdag 15 september om 
20.00 uur in de hoofdbibliotheek 
in Katwijk vertellen over dit on-
derwerp. 

Aan de hand van rijk beeldmate-
riaal laat Hoogendoorn in deze le-
zing zien wat het belang was van de 
vaarwegen en waterlinies voor de 
provincie.

Waterrijke geschiedenis
Water heeft in Zuid-Holland altijd 
een belangrijke rol gespeeld. De 
oude vaarwegen die steden en om-
meland verbinden, zijn uniek. Op 
de knooppunten ontstonden de 
historische steden met een levendig 
handelscentrum. Later ontwikkelde 
zich langs de vaarwegen industrie. 
Water diende dus voor transport en 
doet dat nu nog steeds.

Maar in het verleden had het water 
nog een heel andere functie: na-
melijk verdediging. De waterlinies 
waren laaggelegen gebieden die 
men onder water kon zetten, zodat 
de vijand met paard en wagen niet 
verder kon. De verdedigingswerken 
bevatten ook forten, dijken en in-
laatsluizen. Je moet soms goed kij-
ken om een fort te vinden dat half  

in de grond is verborgen. Dit maakt 
een bezoek aan de waterlinies tot 
een echte ontdekkingstocht.
Harm Hoogendoorn weet er al-
les over te vertellen. In zijn nieuwe 
boek ‘Cordon van Holland: het 
beeld van de Oude Hollandse Wa-
terlinie’ schetst hij ontstaan en 
functioneren van de linie en, vooral, 
wordt dit verdedigingswerk in beeld 
gebracht. Hij doorzocht hiervoor 
twee jaar lang alle archieven op oud 
kaartmateriaal.

Wilt u erbij zijn op deze boeiende 
avond op 15 september in de hoofd-
bibliotheek? Toegangskaarten zijn 
te koop in alle vestigingen van 
bibliotheek Katwijk: voor leden 
bibliotheek Katwijk € 4,- en voor 
niet-leden € 5,-. Kaarten reserveren 
kan via www.bibliotheekkatwijk.nl 
(via actueel en kaarten reserveren).

In bibliotheek op 15 september

Lezing ‘Historische 
vaarwegen en waterlinies’
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Naast de bekende internet- en e-
mailcursussen biedt bibliotheek 
Katwijk sinds begin dit jaar ook de 
workshop Haal meer uit Google! 
aan. Deze handige workshop is 
gericht op deelnemers die al enige 
ervaring hebben opgedaan met de 
computer en internet, maar behoef-
te hebben aan praktische tips om 
aan betere zoekresultaten te komen. 
De workshop Haal meer uit Google 
is daar nu precies voor bedoeld en 
leert u de uitgebreide mogelijkhe-
den van Google benutten.

Google
De kracht van Google is niet alleen 
de gigantische database waaruit 
wordt geput, maar ook de manier 
van rangschikken van de treffers. 
De belangrijkste treffers staan bo-
venaan. De rangorde is gebaseerd 
op het voorkomen van de zoek-
woorden, maar ook op het aantal 
hyperlinks op het internet naar die 
pagina’s.
Een kleine greep van de onderwer-
pen die in de workshop aan bod ko-
men: volgorde van zoekwoorden, 
zoeken op zinsdelen, wildcards, 
woorden benadrukken, zoeken bin-
nen een website, geavanceerd zoe-
ken, Google maps, Google calcu-
lator, vertalen, zoekwoorden in de 
titel van een webpagina, zoekwoor-
den in de URL van een webpagina 
en meer.
De deelnemers gaan onder bege-
leiding oefenen aan de hand van 

opdrachten. Een vraag als: Welke 
trein op Rotterdam Centraal moet 
je hebben om rond 15.00 uur in 
Delft te zijn? wordt voor iedereen 
een peulenschil. En voor de ver-
schillende zoekmanieren voor een 
biografi e van Jan Peter Balkenende 
draait ook niemand z’n hand meer 
om.

De workshop bestaat uit twee dag-
delen en wordt ook twee keer aan-
geboden: een keer in de hoofdbi-
bliotheek aan de Schelpendam en 
een keer in bibliotheek Rijnsburg. 
Er kunnen zes mensen per work-
shop geplaatst worden, dus wacht 
niet te lang met aanmelden. 
De data van de eerste workshop 
Haal meer uit Google!: donder-
dagochtend 16 september: 10.00-
12.00 uur en donderdagochtend 30 
september: 10.00-12.00 uur in de 
hoofdbibliotheek.
De data van de tweede workshop 
Haal meer uit Google!: woensdag-
avond 3 november: 19.30-21.30 
uur en woensdagavond 17 novem-
ber: 19.30-21.30 uur in bibliotheek 
Rijnsburg.
De kosten voor de workshop (twee 
dagdelen): € 20,-.

U kunt zich nu opgeven bij de ba-
lie van de hoofdbibliotheek aan 
de Schelpendam, of aanmelden 
per mail: wdegouw@bibliotheek-
katwijk.nl. Met de workshop Haal 
meer uit Google! is veel voordeel te 
halen in het zoeken op internet.

Workshop in bibliotheek Katwijk

Haal meer uit Google!

Bieb Katwijk-Rijn
dicht op 28 
augustus
Vanwege de najaarsfeesten is 
bibliotheek Katwijk a/d Rijn 
(Fresiastraat) op zaterdag 28 
augustus gesloten. De andere 
vestigingen van bibliotheek 
Katwijk zijn deze dag volgens 
de normale uren geopend.

Bent u op zoek naar God of 
bent u nieuwsgierig naar wie 
Jezus eigenlijk is en waarom 
Hij stierf  aan een kruis? 
Tijdens de Alphacursus 
kunt u antwoorden vinden 
op dit soort vragen. 
Baptistengemeente Katwijk 
start op woensdag 8 september 
weer met deze gratis 
kennismakingscursus met het 
christelijke geloof. Iedereen die 
geïnteresseerd is, is van harte 
welkom.

Cursusleider Michael de Jong: 
‘In een geheel open sfeer gaan 
we op zoek naar antwoorden 
op vragen die veel mensen 
bezighouden omtrent geloof’. 
De cursus is volgens De Jong 
uitstekend geschikt voor 
mensen die op zoek zijn naar 
antwoorden in hun leven, of 
net christen zijn geworden, 
maar ook voor christenen die 
weer even terug willen naar 
de basis waar het christelijk 
geloof om draait. 

De Alphacursus gaat van 
start op woensdagavond 8 
september in gemeentecentrum 
De Haven, Groen van 
Prinstererweg 1 in Katwijk. 
Cursisten dienen vervolgens 
tien woensdagavonden en een 
zaterdag vrij te houden.
Er zijn geen kosten verbonden 
aan de cursus. 

Heeft u nog vragen of wilt 
u zich nu al opgeven voor 
de Alphacursus? Mail 
dan naar alphacursus@
baptistengemeentekatwijk.nl 
of bel Michael de Jong, tel. 06-
27363146. De cursus is voor 
iedereen toegankelijk, maar 
het aantal plaatsen is beperkt.

Kennismaking met
christelijk geloof
Alphacursus
weer van start

Inkomens blijven gelijk, de kos-
ten stijgen. Dan is het tijd om in 
te grijpen. Het zoeken naar geld 
kan beginnen. Zonder veel pro-
blemen is er op maandbasis € 100 
of meer te vinden. 

Bij de Belastingdienst is bijvoor-
beeld meer geld te halen dan de 
meeste weten. Kijk of u in aanmer-
king komt voor Zorg- Huur- of an-
dere toeslag. Doet u geen aangifte 
Inkomstenbelasting, maak dan 
toch een berekening. Meestal valt 
er wat terug te krijgen. 
Boodschappen kunnen makkelijk 
20-30% goedkoper. Kwestie van de 
juiste winkel, aanbiedingen volgen, 
boodschappenlijstje maken en door 
de knieën gaan. 
Pak uw verzekeringen en kijk of 
dat goedkoper kan. Vergelijkingssi-
tes op internet helpen u. Besparing 
minimaal 10%. Vervang dure soft-
ware door net zo goede gratis pro-
gramma’s. Denk aan AntiVirus, Of-
fi ce, Fotobewerking etc. Gebruikt 
u vitaminen koop die dan met 25% 
korting via internet. Offi ciële be-
trouwbare merken. 
Nog niet overgestapt op een goed-
kopere energieleverancier, doe dat 
dan vandaag nog. Let wel op de 
voorwaarden en tijdelijke actiekor-

tingen. Vakantie boeken via inter-
net kan ook goedkoper. U moet 
alleen de weg weten. Kunt u buiten 
het seizoen, dan profi teert u altijd 
van lagere prijzen. Er op uit? Er 
zijn honderden gratis uitjes die net 
zo leuk zijn als de dure. U vindt ze 
op internet.

Voordeel voor ouderen
Boven de 50? Word lid van een ou-
derenbond. Profi teer meteen van de 
collectieve korting van 10% op uw 
(bestaande) ziektekostenverzeke-
ring en de vele andere aanbiedingen 
en kortingen. Gaat u regelmatig 
met de trein, neem een Voordeel-
urenabonnement met Keuzedagen. 
U reist dan met 40% korting en 7 
dagen per jaar voor slechts € 2,-. 
Voor ouderen is de bus soms gra-
tis en de regiotaxi goedkoper als 
u slecht ter been bent en toestem-
ming heeft. Ouderen, chronisch zie-
ken en gehandicapten kunnen via 
de overheidsite ‘Regelhulp’ precies 
zien waar men recht op heeft en hoe 
men de vergoeding krijgt. 

Steeds meer restaurants zetten het 
SeniorenMenu op de kaart. Kleine-
re porties en goedkoper. Let ook op 
de kortingsacties tot wel 50% van 
veel restaurants.

Besparen zonder 
veel inspanning

Fancy fair
in De Wilbert
Op zaterdag 28 augustus wordt 
in verpleeghuis De Wilbert, 
tegelijk met de najaarsfeesten 
van Oranjevereniging Katwijk, 
als vanouds de bekende fancy 
fair gehouden. Het feest duurt 
van 9.00 tot 16.00 uur.

Er zijn een doorlopend 
rad van avontuur, een 
bloemen- en plantenmarkt, 
boeken- en platenstands, een 
rommelmarkt  speelgoed, 
glaswerk, vazen enz. en 
spelletjes voor jong en oud.
Naast de diverse kramen 
met vishapjes( haring etc.) 
en andere etenswaren is ook 
restaurant Onder de Groene 
Eik geopend waar men kan 
genieten van diverse snacks, 
broodjes bal gehakt, saté en 
nog veel meer.  

Er is ook weer een loterij met 
mooie prijzen. Loten (à € 0,50) 
hiervoor zijn al verkrijgbaar 
bij de bar en de receptie in De 
Wilbert. De trekking vindt 
plaats op zaterdag 28 augustus 
om 14.45 uur in de serre.
De opbrengst van de fancy 
fair komt geheel ten bate van 
het rijdend houden van de 
rolstoelbussen van De Wilbert.

Strakker 
in je vel!

Ontdek LIPOSAGE, de manier om snel een 
slankere taille/buik te krijgen. 
Al na 5 behandelingen zichtbare resultaten.

Per behandeling  € 28,-
Behandelingen worden gegeven 

in Katwijk door een vrouw. 

Alléén voor dames.

06 10 81 70 27
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Grill Bar Orion Katwijk is een 
nieuwe sponsor van Oranjevereni-
ging Katwijk aan den Rijn. Het 
restaurant aan de Haven in het 
zeedorp sponsort de OV Katwijk 
aan den Rijn hoofdzakelijk door de 
sponsoravond te verzorgen. ’Voor 
de toekomst is het te hopen dat er 
nog lang dingen kunnen worden ge-

organiseerd’, zegt Orion-eigenaar 
Maart de Mol, ’En daar spelen OV 
en ons restaurant een belangrijke 
rol in. Dat verbindt ons’.

Op de foto (v.l.n.r.) zoon Maarten 
de Mol, Maart de Mol en bestuurs-
lid Gerard Schaap van OV Katwijk 
aan den Rijn.

Grill Bar Orion sponsort
OV Katwijk aan den Rijn
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IN BEDRIJF

Waar huur ik een leuk 
vakantiehuis in Frankrijk?

Wat is de snelste manier om 
met de trein naar Maastricht 
te reizen, wat kost me dat en 
op welk perron moet ik zijn?

Waar is goede informatie te 
vinden over gezondheid en 
gezond leven?

Wat heb ik nodig om een 
nieuw paspoort of rijbewijs 
aan te vragen?

Komen vragen zoals deze 
bekend voor? Natuurlijk! Voor 
iedereen is informatie gewoon 
erg belangrijk. Internet kan een 
heel handig hulpmiddel zijn om 
aan informatie te komen, maar 
dan moet je wel weten hoe je er 
mee om moet gaan.
Juist voor díe mensen die 
ook eens willen proberen 
om informatie via internet 
te vinden, biedt Bibliotheek 
Katwijk een handige cursus 
internet (bestaande uit twee 
dagdelen) aan.

Belangstellenden kunnen zich 
vanaf nu opgeven voor deze 
laagdrempelige cursus internet, 
die al meerdere keren met veel 
succes in de bibliotheek is 
georganiseerd. 
De internetcursus is bedoeld 
voor iedereen die geen ervaring 
heeft met het gebruik van 
internet. Wel wordt enige 
kennis verwacht van het 
omgaan met de computer 
en (enige) typevaardigheid. 
Onderwerpen die in het eerste 
gedeelte van de cursus aan 
bod komen zijn: een korte 
geschiedenis van internet, de 
mogelijkheden van internet, 
een uitleg van het beeldscherm, 
het zoeken op het World 
Wide Web. Na de theorie is er 
volop gelegenheid om, onder 
begeleiding, zelf  aan de slag te 
gaan. Het is niet de bedoeling 
om te leren chatten, e-mailen 
of winkelen via internet. 
Het tweede dagdeel van de 
cursus internet gaat dieper in 
op het zoeken en vinden van 
informatie op het internet met 
behulp van zoekmachines en 
webgidsen. Er wordt geoefend 
in het geavanceerd zoeken 
op internet aan de hand van 
opdrachten en de cursisten 
krijgen tips en aanwijzingen. 
Er wordt gewerkt met 
zoekmachines zoals Google. 
Niet aan de orde komen 
e-mailen en downloaden.

Voor de cursus kunnen 
zes personen geplaatst 
worden, waardoor iedereen 
aan een eigen beeldscherm 
kan werken. De cursus, 
die dus uit 2 dagdelen 
bestaat, wordt gegeven in 
de Hoofdbibliotheek aan de 
Schelpendam. Aanmeldingen 
kunnen gedaan worden bij de 
balie van de bibliotheek aan 
de Schelpendam. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de heer W. 
de Gouw, tel. 4060091 (op 
woensdag t/m vrijdag).

De internetcursus van 2 
dagdelen wordt gegeven op 
deze data: donderdagochtend 
23 september van 10.00 tot 
12.00 uur en donderdagochtend 
7 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur.

De kosten zijn € 35,00 per 
persoon, direct bij aanmelding 
te voldoen. 
Alle cursisten krijgen 
informatie mee naar huis. Wie 
op zoek is naar een nieuwe 
uitdaging en meer wil weten 
over het gebruik van internet 
kan bij Bibliotheek Katwijk 
terecht. Wacht niet te lang en 
geef u nu op.

Inschrijving geopend
Internetcursus in 
bibliotheek 
Katwijk

In gebouw De Haven, Groen 
van Prinstererweg 1, van de 
Baptistengemeente Katwijk-
Rijnsburg is op woensdag 1 
september om 20.00 uur een 
Bijbelstudieavond. Het thema 
is ’Het goede bewaren’. De 
volgende onderwerpen komen 
aan bod: waar liggen mijn 
diepste verlangens, wat is de 
zin van mijn leven, hoe kan 
mijn geweten bevrijd worden 
van schuld, welke troost is er 
in eenzaamheid en is er moed 
en kracht in het lijden. We 
doen dit aan de hand van een 
persoon uit de Bijbel.
De studie wordt geleid door 
Rina Koops, medewerking is 
er van de zanggroep Emanuel. 
De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Er kan dan koffi e of 
thee worden gedronken. Ook 
is er een boekentafel met 
Bijbelstudiemateriaal en is 
er info over de kringen. De 
toegang is gratis, maar er is een 
collecte voor de onkosten Voor 
informatie tel. 4023332.

Bijbelstudieavond
in De Haven

Alzheimer Café Katwijk opent op 
woensdag 8 september weer haar 
deuren in Huize Salem, aanvang 
19.00-21.30 uur. Centraal op deze 
avond staat het thema ’Niet pluis’-
gevoel, wat daarmee te doen?

Iedereen vergeet wel eens wat. 
Maar wanneer spreken we nog over 
gewone vergeetachtigheid? Wat als 
je het gevoel hebt dat er iets niet 
pluis is bij je partner of je vader of 
moeder?
De partner van een dementiepa-
tiënt zal deze avond vertellen over 
haar ervaringen. Daarnaast is er 
gelegenheid om met hulpverleners 
vrijblijvend in gesprek te gaan over 
dit thema. Ook is de mogelijkheid 
aanwezig om een informatiestand 
te bezoeken. Deze informatiestand 
bevat allerlei folders van Alzheimer 
Nederland over het omgaan met 
dementie, regelen van hulp, rechts-
bescherming, etc. 
Die informatiehoek is vrijblijvend 
te bezoeken tussen 19.00 en 19.30 
uur en na 21.00 uur. 

Alz-
heimer 
Café 
Katwijk 
is een 
ont-
moe-
tings-
punt 
voor 
iedereen 
die meer 
wil we-
ten over 
het onderwerp dementie. Aanmel-
den is niet nodig en de toegang is 
gratis. 
Het Alzheimer Café Katwijk is een 
samenwerkingsverband tussen Cu-
radomi, DSV, GGZ Duin- en Bol-
lenstreek, Topaz, Stichting Welzijn 
Ouderen Katwijk, Steunpunt Man-
telzorg, Stichting Mariënstate-Va-
lent en Alzheimer Nederland.
Indien u meer informatie wilt, kunt 
u contact opnemen met Stichting 
Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 
4016347 of DSV, tel. 4024041.

Alzheimer Café Katwijk: 8 september

’Niet pluis’-gevoel! Is er 
sprake van dementie?

Na de zeer succesvolle theater-
shows in De Muze te Noordwijk 
in mei en het gezellige buitenop-
treden op het Andreasplein (zie 
foto) ter gelegenheid van de eer-
ste toeristenmarkt van het zo-
merseizoen 2010 in Katwijk heeft 
Pop4Shore! genoten van een wel-
verdiende zomervakantie.

Inmiddels staan de koorleden al 
weer te trappelen van ongeduld om 
op de eerste repetitieavond in au-
gustus de stembanden weer uit te 
testen. Er moet namelijk keihard 
gewerkt worden om ook in het ko-
mende seizoen opnieuw successen 
te kunnen boeken.

Zo gaat Pop4Shore! eind oktober/
begin november proberen de vorig 

jaar behaalde derde plaats te ver-
beteren in de strijd om het beste 
popkoor van Nederland tijdens het 
Vocal Light Top Festival in Apel-
doorn. Dirigent Carwin Gijsing en 
het bestuur van Pop4Shore! denken 
dat dat zeker mogelijk is. Voor deze 
prestatie, maar ook voor de al ge-
plande optredens dit najaar/winter-
seizoen kunnen nog nieuwe leden 
(m/v) geplaatst worden. Met name 
de mannen kunnen versterking ge-
bruiken in de twee stemgroepen 
bassen en tenoren. 
Ben je tussen de 18 en 55 jaar en 
ben je nieuwsgierig, kom dan in 
de maand augustus eens vrijblij-
vend langs op de repetitieavond 
op woensdagavond tussen 20.00 
en 22.00 uur in De Terp in Valken-
burg; aanmelden kan via e-mail 
naar info@pop4shore.nl.

Enthousiaste nieuwe zangers welkom

Katwijks popkoor weer 
van start
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Aan het begin van het vierde sei-
zoen Kippenvel ontvangt samen-
steller/presentator Ruud Heijjer 
in RTV Katwijk’s rootsradioshow 
Kippenvel dinsdag 31 augustus 
als eerste live-gast de Ameri-
kaanse singer-songwriter Forest 
Sun. In het eerste uur zijn boven-
dien fragmenten te horen van 
twee voetbalwedstrijden uit de 
nieuwe topklasse: CSV Apel-
doorn-Rijnsburgse Boys en Kat-
wijk-ARC, verzorgd door Kat-
wijk Sport.

Forest Sun nam in totaal al zeven 
cd’s op én een cd voor kinderen, 
Just For Fun - Songs For Little 
Ones. Dat hij desondanks in Ne-
derland nog nauwelijks bekend is, 
komt vooral doordat alleen die cd 
en zijn recentste solo-cd hier verle-
den jaar uitkwamen.
Op die cd, Harlequin Tonight, zingt 
en speelt de zanger-gitarist tien zo-
wel catchy als rootsy eigen songs en 
een cover van Dylan’s She Belongs 
To Me. Daarbij overheerst de me-
lancholie steeds Sun’s overigens niet 
geringe vakmanschap. Om sfeer op 
te roepen heeft hij namelijk maar 
weinig instrumenten nodig.

In zijn songs combineert Sun ele-
menten uit singer-songwriter en 
folk even makkelijk met invloeden 
uit country als pop. Zo bevat This 
Lightning een muzikale verwijzing 
naar Dedicated Follower Of Fa-
shion van the Kinks en waart elders 
in een kaal nummer de geest van de 
late Johnny Cash rond. 
Daarmee geeft hij een persoonlijke 
invulling aan de traditie, net als 

op Just For Fun, zijn speciaal op 
kinderen gerichte cd. Dat is met 
name in Amerika een kleine, maar 
serieuze muzieksoort die ook door 
bekende muzikanten regelmatig 
wordt beoefend.
Die cd bevat een stoomcursus root-
smuziek, waarin zijn eigen Tram-
poline naadloos aansluit bij acht 
klassieke Amerikaanse kinderlied-
jes die hij verandert in reggae, funk, 
calypso, country en folk. 

Voor zijn optreden in Kippenvel 
komt komt de ook professioneel 
schilderende Sun samen met zijn 
achtergrondzangeres én vrouw In-
grid Serban tussen twee optredens 
in het Belgische Luik speciaal over 
naar Katwijk. Tien dagen lang 
rijden de twee zo naar hun optre-
dens in achtereenvolgens Engeland, 
België, Frankrijk en Nederland. 
Dat wordt een avontuurlijke va-
kantie voor het paar, dat thuis in 
San Francisco ook avontuurlijke 
groepsvakanties voor anderen or-
ganiseert. 

Op dinsdag 31 augustus is Forest 
Sun de centrale gast bij Kippenvel 
Live met een mix van eigen favo-
rieten én live gespeelde nummers. 
Hoe dat kan klinken, is te zien én 
te horen op: www.onenightmusic.
com/music/session/forest-sun-with-
ingrid-serban.

Wie daarheen surft, stemt zeker 
van 21.00 tot 23.00 uur af op kabel 
88,1 MHz, op FM 106, 8 MHz en 
elders op www.rtvkatwijk.nl voor 
de eerste afl evering van Kippenvel 
Live: livemuziek, verhalen en favo-
riete songs van Forest Sun.

Eerste afl evering RTV Katwijk’s 
Kippenvel Live 

Singer-songwriter 
Forest Sun én voetbal 
live op de radio

In het najaar van 2010 wordt de 
Hoofdbibliotheek aan de Schelpen-
dam weer drie keer omgetoverd tot 
een kleine bioscoop. Op een groot 
doek zullen in de maanden sep-
tember, oktober en november drie 
interessante boekverfi lmingen ver-
toond worden. Vanwege de rechten 
die betaald moeten worden, kan er 
niet gepubliceerd worden om welke 
fi lmtitels het gaat, maar in alle bi-
bliotheekvestigingen hangen ruim 
van tevoren posters met de aan-
kondiging van de fi lmtitel. Op de 
geplande ochtend en twee avonden 
krijgen de bezoekers natuurlijk in 
de bibliotheek een kopje koffi e/thee 
met iets lekkers aangeboden.
Woensdagochtend 1 september is 
iedereen om 10.00 uur welkom om 
een speelfi lm te bekijken met een 
verhaal dat zich afspeelt tijdens de 
watersnoodramp in Zeeland. De 

volgende twee voorstellingen zijn ’s 
avonds. Woensdagavond 6 oktober 
om 20.00 uur is er een fi lm te zien 
naar een spannende thriller van 
Saskia Noort. Op woensdagavond 
3 november  kan om 20.00 uur aan-
geschoven worden voor een fi lm 
naar aanleiding van het bekende 
boek van Kluun over een vrouw 
bij wie borstkanker wordt gecon-
stateerd en hoe haar man daar mee 
omgaat.
Iedereen is van harte welkom bij 
deze fi lmvoorstellingen. Toegangs-
kaarten zijn te koop in alle vestigin-
gen van Bibliotheek Katwijk en via 
www.bibliotheekkatwijk.nl (actu-
eel - kaarten reserveren): € 3,- voor 
leden Bibliotheek Katwijk en € 4,- 
voor niet-leden.
Geen bioscoop in Katwijk, maar 
gezamenlijk een fi lm kijken in de 
bibliotheek is een goed alternatief.

Films kijken in
Bibliotheek KatwijkIn strandpaviljoen ’t Wantveld is 

op vrijdag 24 september een 
strandfeest voor Katwijkse vrij-
willigers in de jeugdsector. In de 
derde week van augustus zijn de 
uitnodigingen met aanmelding- 
en voordrachtformulier digitaal 
via de organisaties verzonden 
naar hun vrijwilligers. Geen uit-
nodiging ontvangen? Meld je 
aan!

Ingevulde voordrachtformulieren 
voor vrijwilliger van het jaar of de 
aanmoedigingsprijs kunnen tot 6 
september worden ingestuurd onder 
vermelding van voordracht vrijwil-
liger. Het emailadres is info@kat-
wijk.nl of per post naar de gemeente 
Katwijk, maatschappelijke zaken, 
Postbus 589, 2220 AN Katwijk. In 
het digitale loket van het Vrijwilli-
gers Informatie Punt op www.vip-
katwijk.nl en op de gemeentelijke 
website is het voordrachtformulier 
ook te downloaden. 

Geen bericht ontvangen?
Nog geen vooraankondiging of 
uitnodiging ontvangen? Neem dan 
snel contact op met de managemen-

tassistenten van maatschappelijke 
zaken via mamaa2@katwijk.nl of 
bel naar tel. 4065628 of 4065674. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 sep-
tember.
De ontvangstbevestiging van de 
persoonlijke aanmelding dient op 
24 september als toegangsbewijs. 
Bij binnenkomst wordt, behalve 
naar het toegangsbewijs, ook naar 
een geldig legitimatiebewijs ge-
vraagd.

Programma
De organisatie van het strandfeest 
is in volle gang. Het belooft een ge-
zellig feest te worden met een geva-
rieerd programma. We hebben een 
aantal verrassingen in petto, zoals 
een spectaculair optreden van een 
aanstormend jong talent. Tijdens 
het strandfeest maakt burgemeester 
Jos Wienen de vrijwilliger van het 
jaar bekend. 
Het slotwoord wordt gedaan door 
wethouder Gerard Mostert: ’Ik 
heb veel bewondering voor de vrij-
willigers die onze gemeente rijk is. 
Vrijwilligers in de jeugdsector zijn 
onmisbaar. De jeugd heeft de toe-
komst. Het wordt vast een fantas-
tisch feest’.

Vrijwilliger in jeugdsector?

Meld je aan voor 
strandfeest

Ze heeft haar vleugels wijd uitge-
slagen. Marissa Oosterlee heeft 
zowel in België als in Amerika 
gewoond, maar is nu weer thuis 
in Valkenburg, waar ze is gebo-
ren en opgegroeid. Maar ze heeft 
eigen Marissa Art Studio in 
Voorhout, die vandaag, op haar 
verjaardag, feestelijk wordt ge-
opend. De studio heeft een weids 
uitzicht over de bollenvelden en 
het is dan ook niet verwonderlijk 
dat haar expositie over Holland, 
in de breedste zin van het woord 
gaat.

Door Aty de Vries

Ze erkent dat haar artistieke aspira-
ties van vaders kant komen. ’Mijn 
vader Aad Oosterlee is edelsmid, 
tekenaar en ontwerper. Hij beseft 
als geen ander hoeveel moeite het 
kost om steeds opnieuw inspira-
tie te vinden om iets nieuws en 
unieks te creëren’, laat Marissa 
weten. Ze vertelt verder: ’Na het 
afronden van de middelbare school 
heb ik een tweejarige opleiding als 
schoonheidsspecialiste en masseur 
gevolgd. In de sauna waar ik heb 
gewerkt als schoonheidsspecialiste 
mocht ik de muren schilderen. Zo is 
mijn interesse voor schilderen weer 
aangewakkerd, nadat het een tijdje 
heeft stil gelegen door de middelba-
re school, sport en opleidingen.’
’Door het lezen van een adverten-
tie in een kunstmagazine, heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en 
ben ik naar Dru Blair in Amerika 
gevlogen om er een opleiding foto-
realisme te volgen in fotorealistisch 
schilderen. Kort daarna ben ik ge-
start met mijn eigen bedrijf  in Ne-
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Marissa in haar studio en galerie. 

’Ik hou van de geur van verf, de penselen en vieze handen’

Kunstenares Marissa Oosterlee opent Art Studio

derland en twee jaar later belandde 
ik in Antwerpen en heb ik samen 
met Eddy Wouters een nieuw be-
drijf  opgestart: E&M Producti-
ons. Ik heb er ruim 5 jaar lang met 
plezier les gegeven in fotorealisme, 
eerst in samenwerking met de Blair 
School of Art en later hebben we 
onze lessen verder uitgewerkt tot 
een succesvolle leermethode en het 
ontwerpen van cover illustraties 
voor onder andere Jumbo, Davilex, 
Nobilis en TV fun, samen met 
Eddy’. 
Na deze intensieve samenwerking 
was het tijd om weer iets nieuws op 
te pakken en uit te werken.

Studio en galerie 
Via internet kwam ze op het spoor 
van haar nieuwe locatie, naar ei-
gen zeggen in een schilderachtige 

omgeving, waar ze in haar studio 
haar schilderijen maakt en les geeft 
in airbrushen en fotorealistisch 
schilderen. ’Ik hou ervan om de air-
brush techniek te combineren met 
aquarelpotlood en penseel. Zoals 
ik ook met het portret van konin-
gin Beatrix, een giclée, heb gedaan 
dat in het voormalige gemeentehuis 
in Valkenburg hangt. Verder hou 
ik van de geur van de verf, de pen-
selen en het hebben van vieze han-
den’, vertelt ze lachend, terwijl haar 
leerling Mingsan Ma druk aan het 
werk is met airbrush om de juiste 
kleur te vinden. 
Mingsan Ma woont in Groningen 
waar hij op de spoedafdeling van 
een ziekenhuis als arts werkzaam 
is. ’Zij is de beste van de wereld’, 
verklaart hij zijn aanwezigheid in 
Voorhout. Marissa moet daar om 
lachen, en vertelt dat ze ook een 

leerling heeft die uit Israël komt 
om van haar les te krijgen. ’Kunst 
is universeel, het is een ambacht en 
je kunt het vergelijken met klassiek 
realisme, waaraan nieuwe elemen-
ten zijn toegevoegd’. 
Bijna een eeuw lang leek het alsof 
de universele schoonheid van de 
fi guratieve kunsten begraven was. 
Maar volgens het internationale 
kunstblad Art-Scene laat deze nieu-
we generatie de universele waarden 
van de klassieke kunst herbeleven.

Marissa beschikt naast de studio, 
over een galerie op de bovenverdie-
ping waar doorlopend exposities 
worden gehouden. Daar vinden we 
haar poëtische schilderijtjes met 
elfjes en bosbeestjes. ’Deze schil-
derijtjes zijn een soort dagboek 
voor me’. En daarop verlegen ver-
volgend: ’Elk schilderijtje geeft de 
emotie van mijn leven weer. Dat 
kan chaos zijn maar ook vreugde, 
alle aspecten die in het leven voor-
komen’. 
Aan de andere kant staat een serie 
schilderijen van het koningshuis en 
klassiek realisme. Voordat het hele-
maal ingericht is moet er nog heel 
wat werk verricht worden. Maar 
daar draait deze ambitieuze jonge 
vrouw haar hand niet voor om. 
Holland ligt aan haar voeten en dat 
zal ze in haar volgende expositie la-
ten zien.

Marissa Art Studio, Loosterweg 
4A, Voorhout.

Steun het Genootschap
’Oud Katwijk’.

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

De leukste markt 
van Katwijk

Vervoort-Mollema
Ondergoed en nachtmode

Onze merken zijn o.a.:
BEEREN � CONTA � STARTEX
GINOSANTI � GENTLEMEN

AVET � J&C � LIMOSA

Vanaf september zijn onze bekende 
velours pyjama´s weer leverbaar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elke vrijdag op de markt.

Van der Nagel
Phalenophis orchideeën 
(wit) 2 takken voor € 6,95
20 Roosjes  € 3,50
Dahlia’s  per bos € 2,00
 3 voor € 5,00



Werk in 
uitvoering
Afsluiting Westerbaanpad
Het Westerbaanpad (fi etspad) 
is afgesloten voor voetgangers 
en fi etsverkeer. De afsluiting 
is nodig voor de bouw van 
het multifunctionele gebouw 
’t Trefpunt. Fietsers kunnen 
gebruik maken van de Nieuwe 
Duinweg of via de Zanderij 
over de Parnassia. Afronding: 
oktober. Scholen en 
woningen aan de Colignylaan 
blijven bereikbaar. Om de 
woonwijk de Koestal niet 
teveel te belasten, wordt het 
bouwverkeer omgeleid via een 
tijdelijke bouwweg over het 
Westerbaanpad en door de 
Duinvallei/Zanderij. 

Reconstructie Bosplein/aanleg 
verkeersplateau
De werkzaamheden vinden 
plaats van week 34 t/m 42 (23-
08-10 t/m 23-10-10).
In week 35 t/m 39: Boslaan 
afgesloten ter hoogte 
van Bosplein. Kon. 
Julianalaan is open voor 
verkeer. Parkeerterrein 
Bosplein (beperkt aantal 
parkeerplaatsen!) bereikbaar 
vanaf de Kon. Julianalaan.
In week 39-42: Het 
gehele kruispunt is 
afgesloten. Parkeerterrein 
Bosplein (beperkt aantal 
parkeerplaatsen!) bereikbaar 
vanaf de Boslaan.

Rijnstraat afgesloten voor 
doorgaand verkeer
Op vrijdag 27 augustus 
wordt de Rijnstraat 
afgesloten ter hoogte van de 
Achterweg in verband met 
asfaltwerkzaamheden. 

Valkenburg
Herstraten Korenbloemlaan
Er wordt op maandag 
23 augustus gestart met 
herstraten van de gehele 
Korenbloemlaan. In het 
voetpad langs de woningen 
zal een kolkenriool aangelegd 
worden. De huidige drempels 
in de straat zullen worden 
opgehaald en met nieuw 
materiaal bestraat worden. 
De werkzaamheden zullen tot 
eind september gaan duren.

Vervanging riool
In week 35 zal worden 
begonnen met het afkoppelen 
van de Wilgenhoek. De 
straat zal worden opgebroken 
waardoor deze niet meer 
bereikbaar is. Afronding: eind 
september.
Ook zal het Rekreatiepad 
worden afgekoppeld. De 
parkeerplaatsen bij De Peuk 
en de Valkenburgse Tennis 
Vereniging zullen hierdoor 
tijdelijk niet bereikbaar zijn. 
Afronding: eind september.
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Start repetities
COV Excelsior
De koorrepetities van COV 
Excelsior gaan vandaag weer 
van start. Het honderdjarige 
bestaan van het koor wordt 
gevierd met een schitterend 
jubileumconcert op vrijdag 29 
oktober in de Dorpskerk van 
Katwijk a/d Rijn. Uitgevoerd 
worden: ’Messa de Gloria’ 
van Giacomo Puccini, ’Five 
Mystical Songs’ van Vaughan 
Williams en het ’Gloria’ van 
John Rutter.
Mocht u nog mee willen 
zingen, nieuwe leden zijn altijd 
welkom. Het koor repeteert 
iedere donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur In 
kerkelijk centrum Het Anker, 
Voorstraat 72 in Katwijk.

De posters hangen, de vrijwilli-
gers staan klaar, de bands en dj’s 
staan te popelen: PlugPop is in 
zicht. PlugPop is het festival in 
Katwijk voor bands met eigen 
muziek. Alles kan, mag en moet 
op PlugPop.

Er is dit jaar weer een fantastische 
line-up. Naast de al eerder bekend 
gemaakte headliner Krause, zullen 
dit jaar ook de volgende bands ons 
verblijden. Zo is er Scenario II, mo-
derne metal met zangeres. Zij gaan 
binnenkort touren met Dark Tran-
quillity, maar nu al te zien op Plug-
Pop. De Droomdenkers, eigenzin-
nige Nederlandstalige hiphop, met 
band. Kramer, een Amsterdamse 
progrockformatie en een topper in 
het genre. Of wat te denken van de 

bloedmooie indiepop van Falling 
Leo. 

Hiernaast zullen ook Evidence, 
Godver, Illusionless, Trashcan, dj 
Toby en dj Willem de tent rocken. 
Krause zal het band-gedeelte van 
de avond afsluiten. Naast airplay 
op 3FM en KinkFM heeft deze 
band zich op talloze festivals bewe-
zen. Niet in de laatste plaats tijdens 
het SKA oud en nieuw feestje.
Na Krause stoppen we natuurlijk 
niet. We dansen lekker door tot de 
kleine uurtjes op de vette platen 
van de 120db dj’s. Al meer dan tien 
jaar staan deze dj’s garant voor een 
knallend feest.
PlugPop is op 4 september in Scum. 
De bands zullen vanaf 20.00 uur de 
podia betreden, dus wees er op tijd 
bij. De entree is slechts € 3,-.

Van hiphop tot rock, van dance tot metal

Alles kan op PlugPop
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Onder het motto ’Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’ wordt in 
1980 DVS junioren opgericht. 
Dertig jaar na oprichting kent de 
muzikale geschiedenis van DVS 
junioren veel hoogtepunten. Op 
zaterdag 4 september wordt dat 
jubileum gevierd in het winkel-
centrum van Katwijk aan Zee.

Het juniorenkorps van DVS werd 
in 2007 en 2008 Nederlands Jeugd-
kampioen op het onderdeel mars 
tijdens het Nationaal Jeugdfestival 
in Vlissingen. 

In 2009 en 2010 waren de junioren 
opnieuw de grote winnaars op dat-
zelfde concours. Op overtuigende 
werd het Nederlands Kampioen-
schap voor Jeugdkorpsen behaald 
op de onderdelen mars en show.

Jubileum mag gevierd worden 

Ter ere van het dertigjarige jubileum 
van DVS junioren zal op zaterdag-
middag 4 september het centrum 
van Katwijk bol staan van muziek. 
Zo zijn er optredens van Big Band 
Plus en pretband Wehnou. Van 
16.00 tot 18.00 uur wordt op het 
Andreasplein een grote jeugdtaptoe 
gehouden. 
Deelnemende korpsen aan de jeugd-
taptoe zijn DVS junioren; Jong 
Flora Band, Rijnsburg; Jeugdband 
Adest Musica, Sassenheim; Chr. 
Muziek- en Showband Bernhard, 
Amersfoort; Jong Beatrix, Hil-
versum en Jeugd Rijnmondband, 
Schiedam.
De taptoe wordt voorafgegaan 
door een streetparade. Tevens is er 
een rad van avontuur, waarbij vele 
leuke prijzen te winnen zijn. 

Drukke tijden

Het zijn drukke tijden voor de or-
kesten van DVS. Alle orkesten kunt 
u horen en zien op de najaarsfees-
ten in Katwijk aan den Rijn. De 
marchingband en Big Band Plus 
zijn al actief  geweest en zaterdag 
neemt pretband Wehnou deel aan 
het Open Zuid-Hollandse Blaaska-
pellenfestival. DVS-junioren speelt 
tijdens de gondelvaart en de mar-
chingband loopt mee in de lampi-
onnenoptocht. 
De najaarfeesten zijn het moment 
om nader kennis te maken met het 
muzikale visitekaartje van Katwijk 
in al zijn facetten. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website 
www.dvskatwijk.nl of kom langs bij 
de promotie- en informatiestand van 
DVS op de braderie in Katwijk aan 
den Rijn op zaterdag 28 augustus.

Jubileum gevierd met jeugdtaptoe op Andreasplein

Groots in het klein:
dertig jaar DVS junioren
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De ’ditjes en datjes’, shownieuws, 
bushokjes, Veronica FM, internet... 
de media lijkt 1 Kor. 6:19-20 uit ons 
te willen slaan. In Nederland is de 
moraal ver te zoeken… ons land 
lijkt bekend te staan om haar ’vrije 
seks’. Meer en meer dringt het door 
in onze samenleving, en helaas gaat 
het aan christenen niet voorbij. 
Paulus stelt namelijk niet voor niets 
de retorische vraag, die ook voor 
ons bedoeld is: ’Of weet u niet dat 
uw lichaam een tempel van de Hei-
lige Geest is (…)’.
Er zijn echter nog meer zaken waar-
mee we ons lichaam kunnen ver-
waarlozen... denk bijvoorbeeld aan 
oververmoeidheid door het werk. 
Hoeveel mensen zijn er niet over-
spannen en lijden aan depressies?
Onze samenleving bestaat uit jagen, 
jachten en doorgaan. De Heere 
wist heel goed wat hij gebood in 
het vierde gebod. Maar onze 24/7 
maatschappij wil daar niets van 
weten.
’Hoe ga ik met mijn lichaam om?’ 
Een vraag die een christen zich stel-
len moet; want die vraag van Pau-
lus geldt ook voor ons. Vaak wordt 
gezegd dat je je talenten en verstand 
van God gekregen hebt. 

’Je lichaam, een tempel!’
Zo luidt het thema op de jongeren-
avond op woensdag 1 september. 
De spreker is dominee E.K. Foppen 
uit Katwijk. We beginnen om 19.30 
uur in wijkcentrum ’t Zandgat, 
E.A. Borgerstraat 58a in Katwijk. 
Meer info: www.jongerenavonden-
katwijk.nl.

Jongerenavond 
met ds. E.K. 
Foppen

Woensdag 15 september gaat Wijk-
vereniging Noord/Noord-Oost 
weer een dagje uit. Zoals gewoon-
lijk is het een verrassingstocht, dus 
we verklappen niets. Natuurlijk is 
er ’s morgens een koffi estop, lunch 
en ’s avonds een diner. Thuiskomst 
rond 21.00 uur. De kosten zijn nog 
niet bekend, maar bij het inschrij-
ven op dinsdag 31 augustus zeker 
wel.
Inschrijven vanaf 10.00 tot 11.30 
uur en van 13.30 tot 15.30 uur. 
Vraag uw vriendin, zus, buurvrouw 
met ons mee te reizen. Inlichtingen 
tel. 06-40917207.

Verrassingstocht
Noord/Noord-Oost

Ontspannings Vereniging Kat-
wijk (OVK) start op zaterdag 11 
september met nieuwe stijldans-
cursussen. Nieuwe dansvariaties, 
ondersteund door de meest popu-
laire dansmuziek, staan garant 
voor de OVK als frisse en mo-
derne dansvereniging. Bij de 
OVK staat voorop dat de leden 
op een ontspannen en gezellige 
manier de kostbare vrije tijd ple-
zierig kunnen invullen. 

Stijldansen is een van de weinige 
sporten die je samen met je part-
ner kunt beoefenen en waarmee je 
samen een gezellige en nuttige in-
vulling aan je vrije tijd kunt geven. 
Voetbal, handbal, volleybal, hockey 
en basketbal zijn prachtige sporten 
die je naast stijldansen kunt beoe-
fenen, toch gaat er niets boven de 
ontspannen en gezellige vrijetijds-
besteding van het stijldansen die je 
samen ervaart. Samen met je eigen 
partner op dansles of juist met een 
hele vriendengroep, de OVK staat 
voor iedereen klaar.

Tijdens de beginnerscursus leren de 
dansparen de basis van de quick-
step, rumba, chachacha, Engelse 
wals en jive. In de vervolgcursussen 
komen daar de tango en samba bij.  
Daarnaast leert men in de vervolg-
cursussen meer fi guren in alle dan-
sen; dansen wordt daarmee steeds 
leuker en uitdagender.
De inschrijfavond is op 4 september 
in zalencomplex Tripodia te Kat-
wijk; dit is meteen de eerste vrij-
dansavond van 21.00-00.00 uur. 

Er kan ingeschreven worden op de 
diverse niveaus: beginners: 19.00-
20.00 uur; gevorderd: 20.00-21.00 
uur; vergevorderd: 21.00-22.00 uur.
De kosten voor bovengenoemde 
cursussen bedragen € 95,- per paar 
voor de gehele cursus, inclusief  het 
lidmaatschap. Het gehele bedrag 
dient u op de eerste avond te beta-
len. 
Aanmelden kan via dansclubovk@
gmail.com of per telefoon bij Prisca 
Kramer, tel. 4077036, of Marco van 
Rijn, tel. 4016570. Meer informatie 
op www.lerendansen.hyves.nl.

Nieuw dansseizoen bij OVK

Vrouwenkring maakt op woensdag 
8 september een begin met de kring-
avonden van het nieuwe seizoen. 
Het programma voor de tweede 
helft van 2010 ziet er als volgt uit: 
8 september - startavond met Cees 
Jan van Maanen, Katwijk: presen-
tatie diaconaal project Stichting 
Los Ninos in Guatemala. 
22 september - 19.00 uur: gezellige 
avond met gezamenlijke maaltijd. 
6 oktober - Jan Willem Klijn, 
Groot-Ammers, auteur en zaken-
man: ’Met niets begonnen’.
20 oktober - Harry Nihom, Israël, 
Stichting LeChaim: ’Israël, verle-
den, heden, toekomst’. 
3 november dankdag - kringoch-
tend 09.30-11.30 uur: Martin 
van der Linden, kerkelijk werker 
Ontmoetingskerk Katwijk aan 
den Rijn: PowerPointpresentatie 
’Stand- en strandbeelden in de ge-
meente Katwijk’.
17 november - ds. F. van Vliet, eme-
ritus predikant Zaamslag: diapre-
sentatie ’Het Evangelie geweven’. 
1 december - ds. B. Brunt, predikant 
Valkenburg: PowerPointpresentatie 
’Fietstocht naar Roemenië’.
14 december - advents-kerstavond 
m.m.v. Zanggroep Vivit.

Vrouwenkring 
Naomi

Op zaterdag 4 september 
wordt in en rondom de 
Pniëlkerk in Katwijk de 
actie/gemeentedag van de 
Bethelwijk gehouden. Om 
10.00 uur is de start. 
Iedereen is van harte welkom 
om rond te struinen op de 
boeken- en rommelmarkt en 
om bloemen, gebak of een 
visje te kopen in de kramen die 
buiten opgezet worden. Ook 
aan de kinderen is gedacht. 
Voor hen is er een kinderplein 
met een springkussen en 
allerlei leuke spellen en 
activiteiten. 

Kom gezellig langs voor een 
bakje koffi e en doe mee met 
de loterij of kom luisteren 
naar de koren die zullen 
optreden. De opbrengst 
van deze dag zal besteed 
worden aan het onderhoud 
van onze Pniëlkerk, aan 
de wijkactiviteiten die de 
Bethelwijk organiseert én aan 
een zendingsproject in Cuba. 
Dus naast de gezelligheid nog 
een extra reden om even langs 
te komen. Dit moet wel een 
hele leuke dag worden. We 
zien u graag op zaterdag 4 
september!

Actie- en 
gemeentedag
Bethelwijk

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

w e e k a g e n d a

Agenda ANBO 
Bond voor vijftigplussers. 
Woensdag 1 september. Opening 
nieuwe seizoen, aanvang 14.30 uur, 
met medewerking van mevrouw 
Van der Woude. Biljarten, aanvang 
14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur 
open. Vrij klaverjassen en jokeren. 
Onderlinge competitie en vrij bil-
jarten, aanvang 19.30 uur.  
Donderdag 2 september. Inloop-
spreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. 
Meer bewegen voor ouderen, van 
11.30-12.15 uur. Klaverjas- en joke-
ren, aanvang 14.00 uur.  
Vrijdag 3 september. Bloedprikken, 
8.30 uur. Klaverjassen en jokeren. 
Als u lid wordt van de ANBO krijgt 
u korting bij Zorg en Zekerheid. In-
lichtingen WMO op de website 
www.anbo.nl/katwijkaanzee/
Al deze activiteiten vinden plaats in 
het dienstencentrum de Zwanen-
burg, aan de Zwanenburgstraat 62. 
De activiteiten zijn toegankelijk 
voor alle mensen van 50 jaar en ou-
der. Nieuwe leden en begunstigers 
zijn van harte welkom.

Wijkvereniging
Hoornes-Rijnsoever
Vrijdag 27 augustus. Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. 

Zaterdag 28 augustus. Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. Open huis, 
11.30 uur. Vrij stijldansen, 21.30 
uur.

Maandag 30 augustus. Ba-Pra-Dra 
soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 
uur. Country line dansles, begin-
ners, 19.30 uur. Country line dans-
les gevorderden, 20.30 uur. Vol-
leybal dames, 19.30 uur. Volleybal 
heren, 21.00 uur. Volleybal is in de 
gymzaal Van Lierestraat.

Dinsdag 31 augustus. Ba-Pra-Ka-
Dra soos, 10.00 uur. Biljarten, 
19.00 uur.

Woensdag 1 september. Damesgym-
nastiek, 9.00 uur. Ba-Pra-Ka-Dra 
soos, 10.00 uur. Country line dans-
les volwassenen, 14.00 uur. Zelf  
kleding maken, 19.00 uur. Jongeen 
stijldansgroep Step by Step, begin-
ners 19.45 uur; gevorderden 20.45 
uur.

Donderdag 2 september. Ba-Pra-
Ka-Dra soos, 10.00 uur. Ouderen-
soos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 
uur. FNV in de even weken, 19.30 
uur. Jokeren, 20.00 uur.

SeniorWeb Katwijk start in de week 
van 6 september twee nieuwe com-
putercursussen voor senioren. De 
cursussen die gegeven worden zijn 
de basiscursus computergebruik 
en de vervolgcursus internet en e-
mailgebruik. 

Beide Windows 7-cursussen wor-
den gegeven volgens de methode 
van Addo Stuur: Computerbrevet 
voor senioren. Beide cursussen be-
staan uit zeven lessen van twee uur. 
Een extra achtste les wordt geheel 
besteed aan het Rabobank Inter-
netbankieren. De cursus kost € 
55,- en wordt gegeven in het nieuwe 
cursuslokaal van het kantoor van 
de Rabobank aan de Rogstraat 2 
in Katwijk. Het bijbehorende cur-
susboek kost € 14,95. Leden van de 
Rabobank betalen slechts € 10,-. 

Iedereen vanaf 50 jaar kan zich 
opgeven voor de computercursus. 
Aanmelden kan vanaf 23 augus-
tus bij de Stichting Welzijn Oude-
ren KRV (SWOK), tel. 4016347. 
Ook kunt u hier informatie krijgen. 
Meld u snel aan, want vol = vol. 
Seniorweb Katwijk is een initiatief  
van SWOK en Rabobank Katwijk.

Bij Seniorweb Katwijk

Computercursussen
voor Windows 7

Warmond staat komend weekend 
weer in het teken van historische 
platbodems voor de grote schip-
pers en zeilklompjes voor de klei-
ne schippers. De schippers binden 
op 28 en 29 augustus weer met 
elkaar de strijd aan om de Gou-
den Gaffel.

Het bestuur verwacht dit jaar weer 
een groot aantal schepen aan de 
start. Vorig jaar waren het er ne-
gentien en mogelijk dat dat record 
dit jaar opnieuw zal worden verbro-
ken. Dat bewijst maar weer eens dat 
een zeilevenement met traditionele 
zeilende vrachtschepen van hon-
derd jaar oud nog springlevend is. 
Het zal erg spannend worden wie 
dit jaar de winnaar van de Gouden 
Gaffel wordt. De wedstrijden be-
ginnen op zaterdag en zondag om 
circa 10.00 en 13.00 uur vanaf de 

wal van het Park Groot Leerust aan 
de Burgemeester Ketelaarstraat in 
Warmond.

De prijsuitreiking zal zondag om 
ongeveer 15.30 uur plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend staat de evene-
mententent van Stichting Zeilvaart 
Warmond het hele weekend in het 
park Groot Leerust in Warmond. 

Op zondagmiddag is er livemuziek 
van de dixielandband Jazz Classics. 
Iedereen is van harte welkom in het 
park.

Westlanders
Een gaffel is een rondhout dat hoog 
in de mast wordt gevoerd om de piek 
van het grootzeil uit te houden. Op 
de oorspronkelijke Westlanders was 
de gaffel overigens nog maar klein 
en rudimentair; het zeil mocht niet 

te groot en te zwaar zijn om zo op 
bemanning te kunnen besparen. Te-
genwoordig is het zeil veel groter en 
heeft het schip dus een fl inke gaffel 
nodig. Het bewijst dat de schepen 
meer en meer in echte wedstrijd-
schepen zijn veranderd.

Klompzeilen
Op zaterdag 28 augustus worden 
voor de derde keer de Open War-
mondse Klompzeilkampioenschap-
pen gezeild. Tijdens de wedstrijden 
wordt niet alleen uitgemaakt wat 
het snelste scheepje, maar ook wat 
het mooiste zeilklompje is. 

Vanaf circa 11.00 uur is er in het 
park een bassin, waar de deelne-
mers de klompjes uitproberen en de 
zeilen nog kunnen bijtrimmen. Om 
13.30 uur beginnen de wedstrijden 
in het park.

Zeilklompen en Gouden Gaffels
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Een duidelijke uitspraak en 
standpunt van de joods-chris-
telijke pastor Ben Kok. Hij 
gelooft dat de kerk terug moet 
naar de Joodse basis van de 
eerste Yeshua-gemeente te Je-
ruzalem en die gemeente als 
modelgemeente te nemen. Wie 
benieuwd is naar wat deze spre-
ker nog meer te vertellen heeft, 
is welkom bij Succat Yeshua op 
zaterdagavond 28 augustus in 
de Kapel, 1e Mientlaan. Aan-
vang: 19.30 uur.

Christelijke kerk
moet terug naar
Joodse wortels

De Katwijkse Zondagsschool ’Het 
Mosterdzaadje’ is zondag 22 augus-
tus weer begonnen. Het beste kun 
je naar het gebouw gaan waar je 
het gemakkelijkst kunt komen. Er 
is zondagsschool in de Pnielkerk, 
Rehobothschool, ds  R.P.A. Rut-
gersschool, Groen van Prinsterer-
school, Ichthuskerk, Oranjeschool, 
Farelschool en Het Anker aan de 
Voorstraat, aanvang: 14.00 uur. 

Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn 
welkom. Er ligt dan een mooi werk-
boekje voor je klaar waarin je kunt 
kleuren, vragen kunt beantwoorden 
uit de Bijbel of een klein puzzeltje 
kunt oplossen.

Zondagschool
Mosterdzaadje
weer van start

Op vrijdagavond 27 augustus wordt 
u van harte uitgenodigd in de kapel 
van Stichting Piek aan de 1e Mient-
weg, ingang oude vliegkamp, om 
te komen zingen tot Zijn lof en eer 
met medewerking van een praise-
band. Koffi e om 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur.

Chapel of worship

’Jezus is groot’ is het thema op 
vrijdag 3 september bij Efrata in 
wijkgebouw De Wiek aan de Fre-
siastraat in Katwijk aan den Rijn. 
Iedereen is welkom op het feest. 
Toegang is vrij. Inloop om 19.30 
uur; aanvang 20.00 uur. Een tiende 
van de vrijblijvende giften van de 
avond gaat naar Stichting Kind in 
Oost-Europa. De stichting helpt 
gezinnen in Roemenië om te voor-
komen dat kinderen en/of hele ge-
zinnen op straat terechtkomen. Op 
de avond bij Efrata is een optreden 
van de band The Living Stone en is 
Piet van Vliet de spreker.

Efrata in De Wiek

Op 7 september

Thema-avond
’In gesprek 
met je tiener’
De Brug Midden-Nederland 
organiseert op dinsdag 7 sep-
tember een thema-avond voor 
ouders van tieners. Het thema 
is ’In gesprek met je tiener’ en 
wordt gehouden in onze ac-
commodatie aan de Schaep-
manstraat 1 in Katwijk. Fran-
cine Mansur van De Brug 
Midden-Nederland zal spreken 
hierover. 

Zo heb je dat lieve stuurbare 
kind en zo verandert dat we-
zentje in een kind dat je voor je 
gevoel niet meer kan bereiken. 
Hoe pak je het aan als ze weer 
je grenzen opzoeken, met bijna 
niemand rekening houden en 
dwars en brutaal zijn. Hoe ga 
je in gesprek met je tiener?
De avond is van 19.45 tot 21.45 
uur (vanaf 19.30 uur is er kof-
fi e/thee). Er is parkeergelegen-
heid bij het nabijgelegen win-
kelcentrum Hoornespassage. 
Het wordt op prijs gesteld dat 
deelnemers zich van tevoren te-
lefonisch opgeven bij De Brug, 
tel. 4033733 of via email info@
stdebrug.nl. Meer info op www.
stdebrug.nl.
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Na een sprankelend kwartier in 
de tweede helft, waarin binnen 
zeven minuten de 1-1- ruststand 
naar een 3-1 voorsprong werd 
uitgebouwd en de vierde treffer 
kort daarna uitbleef, was het in 
de slotfase aan doelman Peter 
Kromhout te danken dat uitein-
delijk de bekerzege tegen de Am-
sterdamse eersteklasser Blauw 
Wit met kunst- en vliegwerk kon 
worden binnengehaald. Met en-
kele knappe reddingen, waarvan 
de laatste in de 95e minuut de 
meest miraculeuze was, hield hij 
zijn team overeind.

In het treffen tegen de zebra’s uit 
onze hoofdstad kon trainer Frenk 
van der Kleij niet beschikken over 
Wesley van Wijk, Danilo Pedrini en 
Prince Addai omdat dit drietal nog 
een strafsessie van de Bond moest 
uitzitten, een erfenis van vorig sei-
zoen. Eef Schoneveld, lichtgebles-
seerd, begon op de bank. Hij zag 
hoe zijn makkers van het begin af 
aan voor de aanval kozen, en het 
was Hakan Turkoz die met een 
knappe actie binnendoor enkele 
verdedigers te kijk zette en in de 
verre hoek doelman Martin kans-
loos liet. 
Daarna werd de wedstrijd even-
wichtiger en waren enkele uitvallen 
van de bezoekers niet van gevaar 
ontbloot. De verruiming van de 
marge voor de Rijnvogels bleef ook 
uit, omdat de schoen van Marciano 
Weidum op aangeven van Giovi-
alli Serbony net een maatje te klein 
bleek om deze kansrijke mogelijk-
heid te verzilveren. Na een halfuur 
trokken de blauw-witten de zaken 
recht en hierbij had het wel de as-
sistentie van de thuisclub nodig na 
balverlies op het middenveld en 
vervolgens slecht verdedigen, waar-
door Ahmed vrij op Peter Krom-
hout af mocht stomen en deze 
daarna kansloos liet. De gasten 
verzuimden na een fraaie aanval de 
leiding te nemen om zodoende met 
een voorsprong te gaan pauzeren.

Direct na de rust dus de beste peri-
ode van de vogels. In no-time werd 
het 3-1. Robert Kabelaar - in de 
ploeg gekomen voor Hakan Turkoz 
- mocht van dichtbij afdrukken na 
een fraaie een-twee tussen Giovialli 
Serbony en Bennie van Fruchten. 

De laatste mocht vervolgens van 
dichtbij op de doellijn het laatste 
zetje tegen het leer geven na een 
korte combinatie waarin Robert 
Kabelaar was betrokken en Mar-
ciano Weidum als bliksemafl eider 
fungeerde. De 4-1 leek in de maak 
te zijn, toen Giovialli fraai werd 
gelanceerd, maar in plaats van zelf  
de hoek uit te zoeken, gunde hij de 
bal aan Marciano die er op dat mo-
ment net niet meer bij kon. Daar-
na was het beste eraf bij de rood-
witten. Het gunde de gasten meer 
ruimte op het middenveld, en hal-
verwege de tweede helft werd een 
snelle uitval over de rechterfl ank na 
wederom matig verdedigen in het 
centrum tot de aansluitingstreffer 
gepromoveerd. 

In die fase bleek doelman Krom-
hout ook al een sta-in-de-weg, 
maar kon zijn hand net niet vol-
doende tegen de bal krijgen om de 
3-2 te voorkomen. Blauw Wit rook 
haar mogelijkheden en via snelle 
uitvallen over beide vleugels, die 
goed werden benut, ging er steeds 
meer dreiging uit van de club uit 
Mokum. De thuisclub verloor 
langzaam maar zeker de grip op het 
middenveld en de bezoekers zetten 
aan tot een slotoffensief. Maar het 
was zoals in de aanhef reeds ver-
meld, doelman Peter Kromhout die 
tot de held uitgroeide en daarmee 
de Rijnvogels (na drie nederlagen 
op rij in de oefencampagne) weer 
het zoet der overwinning liet proe-
ven.

De conclusie mag zijn dat rood-wit 
bij tijd en wijle behoorlijk voet-
balde, maar geen negentig minuten 
lang evenwichtig is. Een aantal te-
gentreffers in de afgelopen weken 
waren (óf ongewilde eigen goals óf) 
aarzelend verdedigen. Hieraan kan 
nog een en ander worden gesleuteld, 
voordat het echte werk gaat begin-
nen. Eerst nog op dinsdagavond 
de bekerontmoeting uit tegen Alp-
hense Boys, en aanstaande zaterdag 
zal opnieuw voor de beker, tegen 
hoofdklasser Ter Leede in Sassen-
heim, de degens moeten worden ge-
kruist. Aanvang 14.30 uur.

Opstelling FC Rijnvogels: P. Krom-
hout, P. Timmermans, G. van 
Dam, I. Demirci, M. Varkevisser, J. 
Schaap (72’. Y. van Es), G. Serbony 
(80’. E. Schoneveld), J. Sam-Sin, 
M. Weidum, B.van Fruchten, H. 
Turkoz (46’. R. Kabelaar).

Op 25 september vindt de ach-
tentwintigste editie van de Hal-
ve Marathon van Katwijk 
plaats. Deze bekende hardloop-
wedstrijd kent inmiddels een 
lange geschiedenis. In 1983 
startte de eerste loop vanaf de 
toenmalige Kon. Juliana Mavo 
(de huidige Duinroosschool). 

De lopers gingen indertijd al vrij 
snel de Zuidduinen in, zodat de  
hoogteverschillen in het parcours 
al heel snel begonnen. Behoorlijk 
zwaar dus en wat een prestatie 
leverde Rob Strik hier, toen met 
een tijd van 1.12.25, de snelste 
tijd die er ooit op dit parcours is 
gelopen. 
Uiteraard moeten we hier ook de 
drievoudige (Katwijkse) winnaar 
Wout Duindam niet vergeten, die 
de Halve van Katwijk driemaal 
op zijn naam schreef in 1985, 
1986 en 1989.

Intussen is de Halve van Katwijk 
genoemd naar haar sponsor Sa-
ton Optiek die sinds 2009 hoofd-
sponsor is van het evenement. De 
wisseling van hoofdsponsor gaf 
zowel de sponsor als organisator 
Atletiekvereniging Rijnsoever een 
aanleiding om ook het evenement 
op zich eens goed door te lichten 
en nieuwe doelstellingen te bepa-
len. Dit resulteerde in een geheel 
nieuwe organisatie van de Halve 
Marathon. De wedstrijd moest 
representatief  zijn voor Katwijk 
en uitgroeien tot een bovenregio-
naal sportevenement. Kenmerken 
werden zon, zee, strand en bos. 
Het strijdtoneel werd verplaatst 
van de Princestraat naar de Bou-
levard, tenslotte het visitekaartje 
van Katwijk. Daar werd, naast de 
start, een wedstrijdplein ingericht 
met muziek, massageruimtes, 

EHBO, kinderattracties en ver-
frissingen. 
De route ging van de Boulevard 
naar de Princestraat, en vanuit de 
Princestraat weer naar de Boule-
vard op om daarna de prachtige 
Zuidduinen in te gaan om uitein-
delijk via het strand weer te fi ni-
shen op het Strandplein aan de 
Boulevard. Voor het eerst werd er 
ook een businessloop georgani-
seerd voor bedrijven. 
De nieuwe formule bleek een gou-
den greep. Het aantal deelnemers 
steeg van 680 naar 925. Zelfs van-
uit het buitenland werd de orga-
nisatie benaderd door potentiële 
deelnemers (onder andere Oos-
tenrijk en Duitsland). De Halve 
Marathon heeft vorig jaar bewe-
zen te kunnen groeien. Dit jaar 
belooft het evenement een nog 
groter spektakel te worden. De 
route zal, in verband met de vei-
ligheid voor de lopers, niet meer 
over de Princestraat gaan, maar 
via de Boulevard direct de Zuid-
duinen in. 

Voor hoofdsponsor Kees Saton 
houdt sponsoring veel meer in dan 
alleen het geven van geld. Als tri-
atleet, waarbij hardlopen een we-
zenlijk onderdeel is, voelt hij zich 
persoonlijk zeer betrokken bij het 
hardlopen en wedstrijden hierin. 
’Zonder persoonlijke betrokken-
heid zou ik nooit een evenement 
kunnen en willen steunen’, geeft 
hij aan. 
Dat hij de loopsport een warm 
hart toedraagt, blijkt wel uit de 
opmerking dat hij ’de gedachte 
om samen te werken aan een nieu-
we atletiekbaan een mooi streven 
en een goed doel op zich vindt om 
de komende edities van de Halve 
van Katwijk aan te wijden’. Wat 
hem betreft mag men naar een 
nieuw record van meer dan dui-
zend deelnemers. Zowel Saton als 
de atletiekvereniging hopen dit 
jaar nóg meer deelnemers te be-
groeten.
Meer informatie en inschrijving 
via www.avrijnsoever.nl of www.
halvevankatwijk.nl.

Rijnvogels in bekerduel 
met hakken over de 
sloot tegen Blauw Wit

Halve Marathon niet meer te stuiten

Triatleet Kees Saton is de naamgever van de Halve Marathon van Katwijk.
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Het prachtige weer was natuurlijk 
geen toeval. In de ochtend nog een 
stevige bries, maar vanaf de start 
van de clinic windstil en een zalige 
temperatuur. De selectie van het 
eerste elftal van Quick Boys, aan-
gevuld met de technische/medische 
staf, kreeg les van tien gemotiveerde 
trainers. Het evenement paste daar-
om ook prima in de conditionele 
en mentale voorbereiding van het 
komende voetbalseizoen. Aanvul-
lend werden er nog wat wedstrijd-
jes gespeeld. Daarin waren de vor-

deringen van de voetballers zeker 
opgemerkt, maar ’gelukkig’ kon-
den de trainers nog wel het kwali-
teitsverschil tot uiting laten komen. 
De tennischallenge na de training 
bracht het nodige spektakel: ren-
nen, duiken, springen, ontwijken, 
maar bovenal vreselijk veel lol. De 
boys moesten in wedstrijdvorm 
een aantal oefeningen binnen een 
bepaalde tijd afwerken. Een prima 
tennisavond derhalve die afgeslo-
ten werd met wat hapjes en nog wat 
meer drankjes. De verschillende 

trainers van beide clubs namen tij-
dens het après-tennis het komende 
voetbalseizoen door. Eindresultaat: 
’we gaan ervoor!’ 
Aan het eind van het voetbalsei-
zoen komen de tennissers hun voet-
balkunsten nog ’demonstreren’ tij-
dens een voetbaltraining van Quick 
Boys 1. Na de tennisclinic won 
Quick Boys het afgelopen weekend 
(uiteraard!) de bekerwedstrijd tegen 
DHC. Zee en Duin wenst Quick 
Boys een succesvolle competitie 
toe.

Tennisclinic Zee en Duin-
Quick Boys sfeervol spektakel

Alle deelnemers aan de LTC Zee en Duin / Quick Boys tennisclinic, een uitstekende samenwerking tussen beide 
verenigingen!
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Het nieuwe basketbalseizoen in 
Katwijk, Rijnsburg én Valken-
burg gaat maandag 30 augustus 
weer van start. Dan wordt er weer 
hard getraind én fanatiek wed-
strijden gespeeld door de leden 
van STOL-Grasshoppers.

Basketbal is dé sport voor jong 
én oud; basketbal is een goede be-
wegingssport. Bijna alle spieren 

Start basketbalseizoen Grasshoppers

Wil je ook in Oranje spelen zoals Eline en Janine? Kom dan basketballen bij 
Grasshoppers. Aanstaande maandag beginnen de trainingen.
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Jongensteam Zee en Duin t/m 10 
jaar heeft na het kampioenschap in 
de poule ook de titel Districtskam-
pioen Leiden behaald. Een fan-
tastische prestatie van de jeugdige 
tennissers Bart van Duijn, Jesper 
Lugthart, Lars van Beelen en Jesse 
van Belen.
Bij hun debuut in het competitie-
tennis waren ze in mei reeds over-
tuigend kampioen geworden in hun 
poule in de woensdagmiddagcom-
petitie. Dat geeft recht om de spelen 
tegen een andere poulewinnaar om 
de titel Districtskampioen. Afgelo-
pen zaterdag was die wedstrijd in 
Warmond tegen Forescate 1.

Een strijd waarbij de wedstrijdzenu-
wen uiteraard een grote rol spelen, 
het is ook niet niks zo’n fi nale met 
al dat publiek. Maar de Zee&Duin-
boys gingen er prima mee om en 
alle wedstrijden werden na een pit-
tige strijd gewonnen (stand 8-0). 
De titel is binnen, trainer Gert Jan 
Minnee trots en de beker kan in de 
prijzenkast. En wellicht is het een 
prachtige eerste stap in een veelbe-
lovende tenniscarrière. 

Trots tonen Lars van Beelen, Bart 
van Duijn, Jesper Lugthart en Jesse 
van Belen op de foto hun gewonnen 
bekers.

Jongensteam Zee en Duin
Districtskampioen
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Tafeltennisvereniging Rijnsoever 
is helemaal klaar voor een nieuw 
seizoen. Na een korte zomerstop 
waarin het zaalonderhoud cen-
traal stond, gaan alle activiteiten 
weer van start. Met vijftien seni-
orenteams en acht jeugdteams in 
de competitie is de vereniging een 
van de grotere in de regio. Ter 
voorbereiding op de competitie 
had de jeugd een vliegende start: 
zij startte met een trainingsdag. 
Ook de Katwijk-Binse feestweek 
staat voor de vereniging bol van 
de activiteiten.

Twaalf jeugdspelers gaven nog-
maals de bevestiging dat de ver-
eniging ook op jeugdgebied op de 
goede weg is. De trainingsdag was 
onderverdeeld in drie blokken. 
In het eerste blok lag de nadruk 
vooral op voetenwerk en gecontro-
leerd spelen. Direct werd duidelijk 
dat het basisniveau van de spelers 
hoog ligt, want dit ging de talen-
ten zeer goed af. Daarna werd de 
training steeds uitgebreid met meer 
wedstrijdgerichte vormen, voor een 
goede competitievoorbereiding. 
Na een aantal uren harde trainings-
arbeid werd afgesloten met een wel-
verdiende lunch. Met het getoonde 
spel, het enthousiasme van de spe-
lers en van de geheel eigen trainers-
staf belooft dit een prachtig seizoen 
te gaan worden en zijn de verwach-
tingen hooggespannen.

Tafeltennisclub Rijnsoever
klaar voor nieuw seizoen

Vorig  jaar was het een drukte van belang bij de stand van Rijnsoever.
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Feestweek

Tijdens de Katwijkse feestweek zal 
op woensdag 25 augustus het tradi-
tionele Oranjetoernooi worden ge-
organiseerd voor zowel jeugd (vanaf 
19.00 uur) als senioren (vanaf 20.00 
uur). Het toernooi vindt plaats in 
de zaal van TTV Rijnsoever, Sandt-
laan 54 in Katwijk. Opgave kan via 
secretaris@ttvrijnsoever.nl. Een 
dag later, 26 augustus, wordt er in 
de zaal een schaaktoernooi georga-
niseerd. Opgave hiervoor is moge-
lijk bij voorzitter@ttvrijnsoever.nl. 
Meer informatie over beide toer-
nooien is ook gepubliceerd op de 
internetpagina van de vereniging.

Braderie
In voorgaande jaren zorgde een 
kraam op de jaarlijkse braderie in 
Katwijk aan den Rijn voor een fl ink 
aantal nieuwe leden. Ook dit jaar, 
op de braderie van aanstaande za-
terdag 28 augustus, zal Rijnsoever 
zich presenteren. De club denkt het 
succes van vorig jaar minimaal te 
evenaren.

Natuurlijk is in de kraam alle in-
formatie over tafeltennis te krijgen. 
Niet alleen over de sport in al haar 
facetten, maar vooral ook over de 
vele speelmogelijkheden bij Rijn-
soever. 
In een informatiefolder staat uitge-
breid beschreven waar de club de 
komende maanden mee start. In 

de week voor de braderie zijn de 
competitiespelers al aan het trainen 
geslagen. Jeugd en senioren die al 
enige vaardigheid in het spel heb-
ben kunnen in een van de groepen 
direct aan de slag. Voor beginnende 
spelers heeft Rijnsoever de traditi-
onele cursussen. Het bestuur van 
Rijnsoever is continu bezig met de 
uitbreiding van het sportaanbod. 
Naast tafeltennissen wordt er bin-
nen de vereniging gedaan aan dar-
ten, klaverjassen en schaken.

Kennismakingscursussen
De cursussen voor jeugd en senioren 
om kennis te maken met de sport 
tafeltennis en met de vereniging 
TTV Rijnsoever gaan ook dit na-
jaar weer beginnen. In acht (jeugd) 
of tien (senioren) lessen worden de 
eerste beginselen van het tafeltennis 
aangeleerd. Bij de jeugdcursussen 
(vanaf 6 jaar en vanaf 10 jaar) gaat 
dit natuurlijk meer spelenderwijs 
dan bij de seniorencursus (vanaf 16 
jaar). Juist de aanpak van het begin-
nen bij de basis gecombineerd met 
het uitproberen op langere termijn, 
maakt deze cursussen al jarenlang 
succesvol!
Zaterdag 23 oktober (9.00-10.30 
uur) starten de jeugdcursussen, 
de seniorencursus start maandag 
20 september (20.00-21.00 uur) in 
de speelzaal van TTV Rijnsoever. 
Aanmelden jeugd kan bij Anne 
ten Hove, tel. 4014160 of e-mail 
jeugdcommissie@ttvrijnsoever.nl, 
voor senioren bij Jan de Haas, tel. 
4016261 of e-mail seniorencommis-
sie@ttvrijnsoever.nl.

worden gebruikt bij het lopen, het 
springen, het schieten van de bal, 
het maken van schijnbewegingen, 
het snel veranderen van richting, 
het wisselende speltempo. Boven-
dien is basketbal een leuk, afwis-
selend en spannend spel. Er wordt 
continue gescoord, er wordt voort-
durend gewisseld; iedereen krijgt 
dus voldoende beweging. Een hele 
wedstrijd op de bank zitten is er 
bij Grasshoppers niet bij, maar een 
hele wedstrijd spelen komt (bijna) 
ook niet voor. Van basketbal wordt 
je namelijk moe. Wanneer je echter 
een tijdje met deze sport bezig bent, 
dan krijg je vanzelf  een ijzersterke 
conditie.

Bij Grasshoppers weten ze wat be-
wegen is. Vijf  dagen per week kan 
iedereen zich in het zweet werken. 
Deskundige en fanatieke trainers 
houden de meisjes en jongens 
voortdurend bezig. Een basketbal-
training is geen theekransje! En als 
je allergisch bent voor zweet, dan 
kan je maar beter gaan dammen.
Al met al is basketbal dus een leuke 
teamsport, waarbij je veel beweegt. 
Een ander voordeel is dat de wed-
strijden nooit worden afgelast. 
En er is géén winterstop van een 
maand, of nog langer. Je kan het 
hele jaar door blijven basketballen: 
tijdens het seizoen (van eind augus-
tus t/m eind mei) in de zaal (en bij 
goed weer op één van de vele bui-
tenveldjes in Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg), en buiten het seizoen 
om in de buitenlucht.

Grasshoppers is op alle niveaus 
(Regio, Rayon en Liga) binnen de 
Nederlandse Basketball Bond ver-
tegenwoordigd en wil dat ook blij-
ven. Nieuwe leden zijn dan ook van 
harte welkom! Een eerste kennis-
making met basketbal én de vereni-
ging Grasshoppers kost helemaal 
niets: de eerste drie trainingen zijn 
namelijk gratis! 
Bij de trainer/trainster kan men een 
formulier krijgen welke recht geeft 
op drie gratis trainingen. Men dient 
zelf  alleen maar voor een sport-
broekje, shirtje (liefst eentje die al 
het zweet goed kan opnemen!) en 
sportschoenen te zorgen. Na de 
training kun je douchen.
Het is duidelijk; kennismaken met 
basketbal bij Grasshoppers kost 
géén enkele eurocent! Het risico be-
staat natuurlijk wel dat men na drie 
trainingen door wil blijven gaan 
met het beoefenen van deze fantas-
tische sport.
 
Voor mensen met een verstandelij-
ke beperking is er ook de mogelijk-
heid om te basketballen. In samen-
werking met de Stichting Vrije Tijd 
en Vorming Zuid-Holland Noord 
geeft Grasshoppers een G-basket-
baltraining. Deze (gemengde) trai-
ning is geschikt voor iedereen met 
een verstandelijke beperking. De 
training wordt gehouden in sport-
hal Cleijn Duin.
Nieuw bij Grasshoppers is het rol-
stoelteam. Dit seizoen zal er ook 
voor deze doelgroep een training 
worden gerealiseerd. Nu kan écht 
iedereen die wil basketballen bij 
Grasshoppers terecht.

Voor beginners is er een aparte be-
ginnerstraining bij Grasshoppers. 
Deze training is speciaal bestemd 

voor nieuwe leden van 6 tot en met 
12 jaar.

Gevorderde en/of oudere nieuwe 
leden kunnen zich aanmelden bij 
de technische commissie (Floor en 
Anja Kuijt, tel. 4034961), of kun-
nen via het op het publicatiebord 
(in sporthal Cleijn Duin en in ver-
enigingsruimte De Bucket) gepubli-
ceerde trainingsschema achter hun 
trainingstijd en -dag komen.

Veel vrouwen hebben helaas de 
ervaring hoe het is om te worden 
lastig gevallen op straat, op 
school of bijvoorbeeld op het 
werk. Dit varieert van het moe-
ten aanhoren van minder plezie-
rige opmerkingen, pesterijen tot 
aanranding, verkrachting en er-
ger.

En dat al deze zaken zich momen-
teel niet meer beperken tot alleen 
de grote steden bleek recentelijk 
nog toen een jonge vrouw op de 
grens van Rijnsburg en Noordwijk 
werd aangevallen en verkracht. Al 
deze ervaringen zorgen ervoor dat 
je als vrouw onzeker en zelfs ang-
stig wordt.

Bij Multisport in Rijnsburg

Weerbaarheidcursus voor 
vrouwen
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Voor het sportteam van Multisport 
en hierbij in het bijzonder de Budo 
(gevechtssport) afdeling onder lei-
ding van karateleraar Richard Pet 
is het mede om deze redenen dat 
zij van start gaan met een effi ciënte 
en zeer effectieve zelfverdediging/
weerbaarheidcursus voor vrouwen 
vanaf 16 jaar en ouder.
Doel van deze 8-weekse cursus is 
onder meer het weerbaarder maken 
van de vrouwen ten opzichte van 
haar belager(s) en het winnen van 
zelfvertrouwen wat tot gevolg heeft 
dat mensen je ook minder snel zul-
len lastig vallen.

De fysieke technieken die zullen 
worden aangeleerd zijn vooral ba-
sistechnieken uit het jiu jitsu, karate 
en kick/thaiboxen, maar daarnaast 
wordt ook aandacht gegeven aan 
verbale technieken en signalemen-
therkenning. Kortom, een cursus 
vol belangrijke facetten die er sa-
men toe bijdragen dat je als vrouw 
veiliger en zelfverzekerder over 
straat kan op momenten waarbij je 
anders angstig of onzeker zou zijn.
Mocht je geïnteresseerd zijn en wil 
jij je als vrouw weerbaarder maken 
en zelfverzekerder gaan voelen, 
schrijf  dan in voor deze cursus en 
bel met Sport & Fitnesscentrum 
Multisport.
Start cursus: woensdag 15 septem-
ber van 18.30 tot 19.30 uur.

Het eerste elftal van Quick Boys 
speelt zaterdag 28 augustus een 
thuiswedstrijd voor de KNVB-
districtsbeker tegen DSO uit Zoe-
termeer (15.00 uur). De competitie 
in de hoofdklasse A begint voor de 
blauw-witten op zaterdag 4 septem-
ber met een thuiswedstrijd (15.00 
uur) tegen Voorschoten ’97.

Quick Boys-DSO
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Beauty & HealthBeauty & Health

Geen wachtlijst
Voor de behandeling van lage rugklachten,
bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten,

knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc.

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

Behandeling op afspraak, ook ’s avonds en op
zaterdagochtend.

www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Zwembad Aquamar
Piet Heinlaan 5

2224 SW Katwijk
Tel.: (071) 401 59 47

www.zwembadaquamar.nl

Binnenkort starten de nieuwe lessen voor het zwem ABC.
Meld uw kind nu aan! 
Voor meer informatie; www.zwembadaquamar.nl

Tips van Oma 

Bijen/wespensteek

Ben je net gestoken door een bij of wesp? Hou dan de vlam van een 
lucifer of aansteker dicht bij de plek waar je gestoken bent, zo dat het 
net even pijn doet (geen brandwonden creëren hoor!). De hitte van 
de vlam zorgt dat het gif kapot gaat en je hebt geen last meer van de 
steek! Wees wel voorzichtig hoor! Niet in de buurt van haren doen!

Bloeddruk (hoge)

Eten van verse groene koolsoorten verlaagt de bloeddruk. Eten van 
enkele gedroogde abrikozen per dag verlaagt de bloeddruk. Het nemen 
van een lavendelbad verlaagt ook de bloeddruk. 

Haaruitval

Vaak wassen met een sterk gezette kamillethee. En tweemaal per week 
met keukenzout insmeren.

Afvallen

Afvallen? Daar hoort bewegen bij! Ga als het koud is niet bij de 
kachel zitten, maar trek warme kleding aan en ga buiten bewegen! 
(Fietsen, wandelen, hardlopen) je verbrandt meer calorieën door de 
kou. Drink koffie voor je gaat sporten, je hebt meer uithoudings-
vermogen en verbrandt meer calorieën! Tip: neem wel een flesje water 
mee onderweg als je gaat bewegen.

Zwemmersexceem

Heet water, heel veel zout ingooien en een half uurtje je voeten er in. 
2 dagen doen ... weg exceem!!

De hik

Punt 1: Het lezen van tips van anderen is een leuke afleiding!!! 
Punt 2: Suikerklontje besprenkelen met citroendruppels (lekker veel:), 
achter in de keel langzaam laten smelten, terwijl je dat doet adem 
inhouden en diep in de buik vasthouden zolang je kunt, vervolgens 
langzaam uitademen, eventueel procedure 2x doen. 

Droge huid

Heb je een gevoelige of zeer droge huid? Smeer je huid dan iedere dag 
in met een dun laagje olijfolie en gebruik dit als dagcreme! Olijfolie 
helpt de huid vet te houden en zorgt ervoor dat eventuele onzuiver-
heden en schilfers worden verholpen. Ook 1 of 2 keer per week een 
honing masker op het gezicht aanbrengen doet wonderen!

Gevoelige tanden

Ik had al jaren last van gevoelige tanden en tandsteen, door het 
drinken van kamillethee (4 a 5 mokken) getrokken van de gedroogde 
bloemen (reformwinkel) heb ik veel minder last van tandsteen en zijn 
mijn tanden en kiezen veel minder gevoelig.

WE VIEREN ONS 1 JARIG 
BESTAAN IN KATWIJK.
Meer dan 300 mensen zijn bij ons over de vloer geweest.

Of er nu een hoge BMI was of licht overgewicht, iedereen 
kon zich in het dieet vinden.

Ook wij waren heugelijk verbaasd dat iemand van ons 
Koninklijk huis ons programma ook volgt, al geruime tijd. 

Zelfs de Privé heeft hier ruim aandacht aan geschonken.

Maar 1 ding blijft staan, je moet het zelf doen.

Daarom nodigen wij iedereen uit voor een intakegesprek, en 
als u start dan krijgt u van ons een maand lang de Multivitamine 
en 1 malig een bus Pam Cooking Spray mee naar huis

Wij hopen ook dat er nog meer mannen zich aanmelden om 
hun zomerlook er af te halen.
 

Sluisweg 6F, Katwijk  06-81123724 www.newfysic.nl/katwijk

Knip de 
advertentie 
uit en neem 
deze mee.

Met het eiwitdieet van  
SanaSlank verliest u vele kilo’s  
per maand op verantwoorde 
wijze! U kunt genieten van 

heerlijke eiwitproducten zoals:

toast, vanillepudding, brownies, 
wafels, sojanootjes, diverse 

dranken of pasta fusilli.

BLEKERSTRAAT 26 | 2222 AN KATWIJK | T 071 402 36 15
WWW.BEAUTYCENTRECOCOON.NL

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VRIJ. VAN 9.00-21.00 UUR

Vanaf nu eiwitmaaltijden

op voorraad!

Bij afname van producten is het wekelijks consult gratis 
bij Cocoon.

Nieuw in Katwijk:

Sanaslank shop

Huidverbetering met Rejuvi.
Zuurstofbehandelingen 

met Intra-Ceuticals.
 

Rijnstraat 28, 2223 ED Katwijk, Tel. 06 14790660

Elke week verrassende
aanbiedingen!

HOUT

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

Dealer van deuren, en kasten!

De maatwerkspecialist
  

Schuifdeuren, vouwdeuren, draaideuren, inloopkasten, 
boeken-kasten, ensuite, kleinmeubelen op maat.

Meijvogel Hout staat voor maatwerk en kwaliteit.
Wij maken alles dus niet alleen recht toe recht aan schuifdeur-
kasten, maar ook een bijpassend bureaublad, of nachtkastje.

U bedenkt het, wij maken het.
Meijvogel Hout biedt een zeer uitgebreid assortiment kleuren en decors 

voor elke trend en elke smaak. Ontwerp zo uw eigen sfeer in uw interieur.
Kwaliteit is onze basis (wij stellen hoge eisen aan onze 

toeleveranciers van materialen en machines) wij geven niet voor niets 15 

jaar garantie op alle lopende onderdelen.

Schroom niet en kom eens kijken in onze zeer uitgebreide 
showroom aan de Burgersdijkstraat 10 te Katwijk aan zee

INLOOPKASTEN

www.meijvogelhout.nl

TANDTECHNIEK

DE VRIES
Korte Vaart 11

2231 GE Rijnsburg
Tel. 4020695

Voor het perfecte 
kunstgebit én de beste 
service.

Alle 

verzekeringen

Dag   Ochtend    Middag    Avond

Maandag      10.00 – 12.00 uur    14.00 – 16.00 uur

Dinsdag      14.00 – 16.00 uur

Woensdag   10.00 – 12.00 uur    14.00 – 16.00 uur    18.45 – 20.45 uur

Donderdag   10.00 – 12.00 uur         18.45 – 20.45 uur

Vrijdag   10.00 – 12.00 uur    

De cursussen worden gehouden in een speciaal opleidingslokaal van 
Rabobank Katwijk, Rogstraat 2, Katwijk aan Zee. Voor informatie of aanmelding  
belt u de Stichting Welzijn Ouderen KRV via (071) 401 63 47. Aanmelden kan 
vanaf 23 augustus. Doe dit vlug want: vol = vol. 

SeniorWeb Katwijk start Windows 7  
computercursussen voor senioren

SeniorWeb Katwijk start vanaf 
6 september nieuwe Windows 7 
computercursussen voor 50-plussers. 
Naast de basiscursus computergebruik 
wordt ook een vervolgcursus aange-

boden. Deze is geheel gericht op inter-
net en e-mailgebruik. Beide cursussen 
worden in 7 lessen van 2 uur gegeven. 
Een extra gratis les is geheel gericht 
op Rabobank internetbankieren.  

Beide cursussen kosten slechts 55 
euro per stuk. De prijs van het lesboek  is 
14,95 euro. Bent u lid van de Rabobank, 
dan hoeft u slechts 10 euro te betalen.

Aanm
elden vanaf 23 augustus

via SW
OK: (071) 401 63 47

Benieuwd naar zijn verhaal?

Kijk op: 
www.ehbo.nl/ehboverhaal

Eén op de drie
mensen overlijdt

vroeg of laat 
aan een 

hart- of vaatziekte.

Dat is veel te veel.
Wetenschappelijk

onderzoek 
kan dat 

veranderen. 

Daarom is onderzoek
een hartzaak. 

Uw hulp hierbij is
noodzakelijk. 

Steun ons
in de strijd tegen 

hart- en vaatziekten.

Giro 300
of bel 0800-1313
www.hartzaak.nl

Onderzoek 
is een hartzaak

Wat zie jij?

Doe ook mee!

Meld je aan op www.oogcollecte.nl

(030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57

29 november t/m 4 december 2010
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Al na 10 seconden lag de bal 
achter keeper Atam Koroglu, 
een schok die de Katwijkers 
vrijwel de gehele eerste helft 
niet te boven kwamen. De twee-
de helft rechtten de Katwijkers 
de rug en pakten toch nog de 
winst: 2-1.

Na jaren van discussie was het 
dan zo ver: de topklasse, het sum-
mum van het amateurvoetbal. 
Voorzitter Wim Guijt noemde het 
een dag eerder een jungle, waarbij 
hij uitkeek naar het avontuur. Sec 
bekeken is van een jungle waar-
schijnlijk weinig sprake; er blijft 
vooral veel bij hetzelfde. In plaats 
van RTL 7, zat gewoon good old 
Willem van Zuijlen op de tribune, 
van de veranderende regelgeving 
was slechts het wisselbord overge-
bleven; een noviteit die vooral de 
lachers op de hand kreeg.

Valse start
Naar het veld en het voetbal dan 
maar, het grootste avontuur dit 
jaar, want van alle tegenstanders 
zijn er maar vijf  echt bekend. De 
tegenstander van zaterdag, HHC 
Hardenberg, behoorde daar niet 
toe en mocht het enige graadme-
ter zijn, dan staat Katwijk nog een 
pittig jaar te wachten. 

De Katwijkers kregen met de start 
in de topklasse waarschijnlijk niet 
wat ze hadden verwacht. Al na 9 
seconden lag de bal achter keeper 
Koroglu. Direct na de aftrap werd 
met een diepe bal, langs de mis-
tastende Dwight Krolis, Lars Of-
fringa gevonden, die Hardenberg 

op voorsprong bracht; een klap 
die de Katwijkers vrijwel de gehele 
eerste helft niet te boven kwamen. 
‘Misschien dat het door de druk 
komt van zo’n eerste wedstrijd in 
de topklasse, maar het lukte niet 
de schroom van ons af te werpen’, 
stelde Cees Bruinink na afl oop. 
Toch lukte het HHC Hardenberg 
maar bar weinig daarvan te profi -
teren. Echt grote kansen kwamen 
er niet, Roy Stroeve was tweemaal 
gevaarlijk, maar vond het vang- 
en het zijnet. 

Blufpoker
De rust werd door de Bruinink 
gebruikt om ‘psychologisch op ze 
in te spreken, maar ze ook op hun 
falie te geven’ en te wisselen. De 
Oranje-hemden herpakten zich 
goed en leken na tien minuten al 
op de gelijkmaker af te stevenen. 
Koning mocht na een overtreding 
op Van Oijen vrij de ‘16’ in, maar 
scheidsrechter O’Niel onderkende 
het voordeel niet en fl oot alsnog. 
De vrije trap werd door keeper 
Sander Danes knap uit de hoek 
gewerkt en nadat Van Oijen even 
later ook 1-op-1 met Danes niet 
tot scoren kon komen, was het 
tijd voor drastischer maatregelen.

‘Blufpoker’, noemde Bruinink 
het, spits Ten Heuvel werd - een 
kwartier in de tweede helft - in 
het veld gebracht voor verdediger 
Godvliet. Dat betaalde zich vrij 
vlot uit. De ervaren Ten Heuvel 
bracht rust in de punt van de aan-
val en versierde bovendien binnen 
twee minuten een (terechte) pe-
nalty. Goed doorjagen door Van 
Oijen bracht de bal bij Ten Heu-
vel, die vervolgens in het straf-
schopgebied door Offringa ten 

val werd gebracht. Koning benut-
te de penalty. Niet veel later lag 
de 2-1 er ook al in, met weer een 
hoofdrol voor Ten Heuvel. Benny 
Kleine passeerde op de voor hem 
typische wijze Dirk Muis en Ren-
co van Eeken en legde af op Ten 
Heuvel. Die zag zijn eigen poging 
geblokkeerd, behield het overzicht 
en legde af op Marcel Huisman, 
die met buitenkant rechts schitte-
rend afmaakte: 2-1.
Nu was het bij Ted Verdonkschot 
tijd voor wat onvervalst opportu-
nisme, allereerst wisselde hij de fa-
lende Van Eeken en Muis, om ver-
volgens verdediger Tim Siekman 
te wisselen voor de boomlange 
spits Martijn Berger. Die mocht 
met een afstandsschot meteen (te-
vergeefs) Koroglu testen. De Kat-
wijkse keeper hoefde zich in slot-
fase alleen nog op een vrije trap 
van Mitchell Kappenberg tot het 
uiterste te strekken. Katwijk had 
aan de andere kant nog twee grote 
kansen. Allereerst voor Ten Heu-
vel, die het, op aangeven van Sa-
hadewsing, achter het standbeen 
probeerde. Niet veel later ging 
Sahadewsing voor eigen succes, 
maar raakte paal en paal. Koning 
schoot de rebound nog wel raak, 
maar stond buitenspel, waardoor 
het bij 2-1 bleef.

Programma
De eerste 3 punten zijn dus bin-
nen voor de Katwijkers die een 
vrij drukke periode wacht met 
vier wedstrijden in twee weken. 
Aanstaande woensdag staat de 
reis voor het bekerduel tegen 
Wilhelmina uit Weert op het pro-
gramma, terwijl komende zater-
dag de eerste derby wacht: uit bij 
FC Lisse.

Katwijk start met
overwinning in topklasse

Vreugde bij de Katwijk-spelers na de tweede doelpunt.
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Quick Boys heeft de eerste wed-
strijd in de strijd voor de KNVB-
districtsbeker met winst afgeslo-
ten. Bij ingaan van de rust had de 
thuisploeg door doelpunten van 
Maarten Bak al een 2-0 voor-
sprong bereikt. Na rust wist 
DHC, met tien man in het veld, 
alsnog te scoren. Dat doelpunt 
kwam voor de gasten te laat om 
alsnog tot een beter resultaat te 
komen, waardoor Quick Boys de 
wedstrijd met een 2-1 overwin-
ning kon afsluiten.

Met de start van de competitie in 
het zicht lijkt coach Wilfred van 
Leeuwen zijn team rond te hebben. 
Nieuwkomers Michael van der He-
ijden en Jaap van Duijn hadden een 
basisplek. Peter Messemaker nam 
plaats onder de lat. Patrick Duarte 
was één van de wisselspelers.

Tegenstander DHC, uitkomend in 
de hoofdklasse van de zondagama-
teurs, forceerde al snel na aanvang 
van de wedstrijd de eerste kans 
door Joren Tromp, de koelbloedig-
heid miste de score voor zijn team 
te openen. Niet lang daarna bracht 
Maarten Bak voor de thuisclub de 
1-0 op het scorebord. De basis van 
het doelpunt was gelegd door de 
opgekomen Niels van Duijn die via 
Chima Onyeike Bak in stelling kon 
brengen.
DHC liet zich niet kennen en ging 
op jacht naar de gelijkmaker. Hal-
verwege de eerste helft leek die ge-
lijkmaker in beeld te zijn, toen Jo-
ren Trom een actie maakte, waarna 
Kenny van Grootveld hard op doel 
kon uithalen. Doelman Peter Mes-
semaker voorkwam de gelijkmaker.
Na een halfuur spelen kwam Quick 
Boys toch op de 2-0 voorsprong. 
Net buiten het strafschopgebied 
had een DHC-verdediger in de 
ogen van arbiter Otto een over-
treding begaan. Bak wist de vrije 

Winst voor Quick Boys in bekertoernooi

DHC-verdediger Serkan Kayahan komt handen en voeten te kort om Jaap van Duijn af te stoppen.
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schop langs de opgestelde muur 
in de uiterste hoek van het doel te 
plaatsen. Adequaat reageren van 
doelman Messemaker voorkwam 
de aansluitingsgoal van DHC op 
kansen van Richard Staakman en 
van Kenny Grootveld, waardoor de 
rust met een 2-0 voorsprong werd 
ingegaan.

Na rust kwamen de teams ongewij-
zigd terug in het veld en bakten er 
in eerste instantie weinig van. Wis-
sels zouden het spel alsnog naar een 
hoger plan moeten tillen.  

DHC streed voor een doelpunt, 
maar als de weg naar het doel al 
werd gevonden, werd men steevast 
geconfronteerd met doelman Mes-

semaker die van geen wijken wilde 
weten. Ook Quick Boys wist nu de 
weg naar het doel van de tegenstan-
der weer te vinden, maar de blauw-
witten gingen te nonchalant met 
de kansen om. Uit een hoekschop 
leek Dustin Huisman de hoek voor 
het uitzoeken te hebben, maar toch 
werd de bal naast het doel gewerkt. 
Quick Boys leek dicht bij een ver-
hoging van de voorsprong na een 
actie van Jaap van Duijn, die Bas 
Voogt het nakijken gaf, maar als-
nog werd gestuit door Serkan Ka-
yahan. DHC had in deze fase van 
de wedstrijd ook nog eens de pech 
dat Ricardo de Wit zijn tweede gele 
kaart van de wedstrijd kreeg. Twee 
weinig noemenswaardige overtre-
dingen in een overigens faire wed-

strijd hadden hem even zoveel gele 
kaarten opgeleverd.

DHC kreeg laat in de wedstrijd als-
nog loon naar werken. Met nog een 
paar minuten te spelen bracht Joren 
Tromp invaller Marco van Trier in 
stelling die hard onhoudbaar hard 
uithaalde. Dat doelpunt kwam te 
laat, waardoor de winst van Quick 
Boys niet meer in gevaar kwam en 
de thuisploeg de wedstrijd met een 
2-1 overwinning kon afsluiten.

Opstelling Quick Boys: Messema-
ker, Onclin, Huisman, Niels van 
Duijn, Kastaredjo, Ravensbergen 
(Van der Plas), Jaap van Duijn, Van 
Beelen, Onyeike (Resida), Van der 
Heijden (Duarte), Bak.

Op 1 september zal KDC na 
een prettig zomerreces weer in-
trek nemen in het vertrouwde 
gebouw van wijkvereniging 
Noord-Noordoost. Afgelopen 
seizoen was goed verlopen met 
een derde plek in de externe 
competitie en verrassende uit-
slagen in de onderlinge wed-
strijden. Voor dit jaar zijn de 
verwachtingen dus ook hoog 
gespannen.

In de komende interne compe-
titie zal er weer een jeugdlid bij 
de senioren komen spelen en 
wel Thom Janssen. Thom heeft 
bij de jeugd al vele prijzen ge-
wonnen en wil nu zijn krachten 
meten met wat sterkere spelers. 
Hiermee komt het aantal jeugd-
leden dat in de seniorencompe-
titie meedoet op vier en dat is 
een mooi resultaat, waarmee 
blijkt dat de Katwijkse Dam-
Club gezond is en nog jaren 
meekan.

Ook geïnteresseerd in onze 
gezellige vereniging en onze 
mooie sport? Kom eens kijken. 
Elke woensdag spelen we in 
wijkgebouw ‘t Zandgat, E.A. 
Borgerstraat 58. De jeugd be-
gint om 18.45 uur en traint tot 
20.00 uur. De senioren begin-
nen om 19.45 uur.

Katwijkse 
DamClub start 
weer met 
nieuwe seizoen

Op maandag 13 september star-
ten we om 19.30 uur in de kantine 
aan De Krom met klaverjassen en 
jokeren. Neem voor deze winter-
maanden ook uw vrienden, buren 
en kennissen mee. Inlichtingen te 
verkrijgen via tel. 4031725.

Kaarten bij
vv Katwijk

Op zaterdag 21 augustus vond de 
jaarlijkse NAM-REM Race plaats. 
Een zeilwedstrijd met ongeveer vijf-
enzeventig catamarans. Alle deelne-
mers vertrokken vanaf Zandvoort 
en moesten via Noordwijk naar 
Katwijk om vervolgens weer zo snel 
mogelijk terug te zijn in Zandvoort; 
in een rechte lijn gemeten een par-
cours van ongeveer 50 km.

Bij aanvang stond er toch nog een 
stevige zuidwestenwind met een 
daarbij behorende golfhoogte van 
ongeveer 1,5 meter. Al vrij snel na 

de start gingen er enkele catama-
rans om. Sommige zeilers werd ge-
adviseerd om de wedstrijd te staken 
en retour strand te gaan.

In de middag nam de wind in 
kracht af. Dat resulteerde in weinig 
problemen en dus weinig werk voor 
alle reddingboten. De KNRM zette 
reddingboten in van Zandvoort, 
Noordwijk en Katwijk. De red-
dingsbrigades van Bloemendaal, 
Zandvoort, Noordwijk en Katwijk 
waren tijdens deze wedstrijd ook 
preventief  op het water.

NAM-REM Race 
Zandvoort-Katwijk (vv)
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De duivenmelkers staan aan het 
begin van het seizoen altijd te po-
pelen om van start te gaan. En 
als het spel dan eenmaal op de 
wagen is gaat het snel. Het einde 
komt in zicht en sommige snak-
ken daarna. Nog twee jonge dui-
venvluchten en vier natourvluch-
ten en de kampioenen zijn weer 
bekend. 

Het afgelopen weekend stonden er 
twee vluchten op het programma. 
Een jonge duiven- en een natour-
voucht. Op de natourvlucht mogen 
alle duiven gespeeld worden. Van 
jonge duiven tot doffers (man-
netjes), duivinnen (vrouwtjes) en 
laatjes (dat zijn jonge zomerdui-
ven). 
Met de jonge duivenvlucht is het 
vooral nu in de eindfase belangrijk 
om op tijd te zitten. Er gaan minder 
duiven mee, dus zak je met de pun-
ten ook harder. Is dat een eerlijk 
systeem? Ik vind van niet, maar het 
is niet anders. Het kan wel anders. 
De jonge duiven werden om kwart 
over zeven losgelaten in Nanteuil. 
En het waren weer de hoofdrol-
spelers van de laatste weken die ze 
goed hadden. Alleen werd er stui-
vertje gewisseld in de rangschik-
king. Wim Durieux deelde een ge-
voelige klap uit aan concurrent Jan 
Nijgh. Met de eerste, tweede, derde, 
vijfde, zesde, achtste, negende en 
tiende duif  draaide hij een prima 
serie. Jan Nijgh wist er met de 
vierde en zevende duif  net tussen te 
komen. Het gaat zo nog een span-

nende strijd worden voor de eindti-
tel. Al lijkt Wim Durieux met deze 
vorm de beste kansen te hebben. Ik 
hoorde wel in het geruchtencircuit 
iets over mentale doping die Jan 
zou gaan gebruiken. We gaan het 
meemaken. 
De natourduiven werden om vijf  
minuten over half  negen gelost in 
het Belgische Strombeek. Tijd voor 
de rappe duivinnen en jonge dui-
ven die nog goed in de veren zitten. 
Willem Guijt (de compagnon) van 
Wim Durieux ging op deze vlucht 
met de hoofdprijs aan de haal. Wat 
zou het toch zijn als ze van één erf  
konden gaan spelen. Naast de eer-
ste klokte Willem ook de tweede, 
vierde, zesde, zevende en tiende 
duif. Er staat geen maat op hem 
met de korte vluchten. Cees Haas-
noot wist er met zijn laatjes prima 
tussen te vliegen met de derde en 
vijfde duif. Als hij de duiven zo nog 
een paar vluchten ervaring op kan 
laten doen is hij volgend jaar een 
geduchte tegenstander. Jan Oos-
terlee en Henk Boon hebben toch 
meer snelheid op het hok zitten dan 
ze voor mogelijk hadden gedacht. 
De achtste duif  was voor hen. 
Tenslotte vinden we Wim Durieux 
op de negende plek terug. Net als 
bij het voetbal zijn er geruchten 
over transfers binnen de club. Dui-
venmelkers in ruste die zich vol-
gend jaar terug gaan melden aan 
het front, nieuwe combinaties etc... 
Ik weet er nog niet helemaal het fi j-
ne van, maar zodra er meer bekend 
is zal ik het melden. 
Schrapze en pakze, Wijnand

PV De Rijnmonders

De laatste loodjes

Zowel de dames als de heren van 
Beach Club Katwijk (BCK) zijn 
zaterdag in Scheveningen Neder-
lands Kampioen geworden in de 
categorie tot promotieklasse. Bij 
de heren wonnen Dennis Glas-
bergen en Marcel Haasnoot en 
bij de dames zijn Corline Kuijt en 
Iris de Jong de eerste kampioe-
nen uit de Duin- en Bollenstreek.

Naast het beachstadion, waar de 
professionals hun NK speelden, 
werd ook het Gesloten NK ge-
speeld. Via de regionale voorrondes 
kunnen teams zich voor dit NK 
plaatsen. BCK deed voor het eerst 
mee aan deze voorrondes en wist 
in regio Mid-West vier voorrondes 
te winnen met spelers uit Katwijk, 
Noordwijk, Oegstgeest en Leider-
dorp. In Scheveningen mochten zij 
aantreden tegen de beste teams uit 
de andere regio’s om te spelen voor 
het Nederlands Kampioenschap.

Bij de dames gingen Corline en Iris 
voortvarend van start in hun poule 
en wonnen hun eerste drie wedstrij-
den met 21-15, 21-18 en 21-16. Hier-
door waren zij al verzekerd van de 
fi nale. Mogelijk dat meespeelde in 
hun laatste wedstrijd of dat zij zich 
spaarden voor de fi nale, want deze 
laatste poulewedstrijd werd verlo-
ren met 11-21. In de fi nale werd ge-
speeld tegen Van de Water/Mulder 
uit regio Oost. Aangezien het de 
fi nale was werd offi cieel gespeelde 
om best of three, die het eerst twee 
sets wint. Het team uit regio Oost 
begon met een kleine voorsprong in 
de eerste set: 9-11, maar daarna wa-
ren het Corline en Iris die het spel 
dicteerden. Met 21-14 werd deze 
set gewonnen door Corline en Iris. 
In de tweede set werd was de span-
ning verdwenen en ook deze werd 
gewonnen, ditmaal 21-15, zodat de 
meiden voor het eerst Nederlands 
Kampioen waren. Reactie Iris: ‘In 
de laatste poulewedstrijd bakte we 
er even niets van’. Waarop Corline 
aanvult: ‘De fi nale moesten we even 
opwarmen, maar daarna speelden 
we het prima uit’.

Bij de heren waren maar liefst drie 
teams uit regio Mid-West vertegen-
woordigd, waarvan twee teams van 
BCK. Laat nu beide BCK-teams in 

dezelfde poule geplaatst worden. 
Desalniettemin werden alle poule-
wedstrijden gewonnen, behalve on-
derling, en daardoor gingen beide 
teams naar de winnaarspoule. In 
die poule werd beslist wie naar de 
fi nale en wie naar de kleine fi nale 
om brons ging. De eerste wedstrijd 
van Marcel en Dennis werd nipt 
verloren van Jeffrey Jaquet en Bart 
Kerkmeer uit Leiden met 20-22. 
Arnold Blok en Gert Koelewijn van 
BCK speelden hun eerste wedstrijd 
tegen Post en Scholing, de win-
naars uit regio Noord. Deze werd 
na prima tactische uitvoering ruim 
gewonnen met 21-12, waarna zij 
de tweede wedstrijd verloren van 
Jaquet/Kerkmeer. Dennis en Mar-
cel wonnen ook van Post/Scholing, 
waardoor Jaquet/Kerkmeer al in de 
fi nale stond en de BCK-teams on-
derling moesten bepalen wie naar 
de fi nale ging. Marcel begon sterk 
te serveren en er werd met 6-1 een 
ruime voorsprong genomen door 
Dennis en Marcel, die bij 16-16 
weer verdwenen was. Na een aan-
tal persoonlijke fouten kwamen 
Arnold en Gert op 16-19. Door 
een prima service-serie van Den-
nis werd toch nog gewonnen en een 
plaats in de fi nale afgedwongen. De 
deceptie van dit verlies werkte bij 
Arnold en Gert nog door om de 
strijd om brons en werd helaas net 
de medaille gemist.

In tegenstelling tot Dennis en Mar-
cel die hun beste wedstrijd bewaar-
den tot het eind en eindelijk van 
Jaquet/Kerkmeer konden winnen. 
Op 20-14 in de eerste set werden 
drie setpunten verspeeld, maar na 
een time-out serveerde Jaquet in het 
net. De tweede set draaiden Dennis 
en Marcel als ware kampioenen en 
werden zelfs schier onmogelijke bal-
len nog gescoord. Met 21-13 werd 
ook deze set gewonnen en was met 
name Marcel helemaal gelukkig. 
Tenslotte had hij als scheidsrechter 
het NK bij de profs laten schieten 
om als speler mee te doen op het 
Gesloten NK.
Met dit voor BCK historische re-
sultaat op zak hoopt BCK zich vol-
gend jaar weer te kunnen plaatsen 
voor het Gesloten NK. Voor meer 
informatie over beachvolleybal in 
de Duin- en Bollenstreek zie www.
beachclubkatwijk.nl.

NK-succes Katwijkse 
beachvolleyballers

De Katwijkse kampioenen met hun trofeeën.
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Het jeugdteam gemengd t/m 17 jaar 
van MVKV heeft afgelopen zater-
dag in Warmond de districtsfi nale 
in de competitie gespeeld. Daar 
streden alle poulewinnaars in het 
district Leiden om het kampioen-
schap. In de competitie had het 
team al geen wedstrijd verloren; 
ook in deze fi nale lieten ze geen 
enkele wedstrijd liggen. Met een 

ruime overwinning van 8-0 tegen 
de Gevers zijn ze districtskampioen 
geworden. Het was al een succes-
volle competitie, maar deze winst in 
de fi nale is een kroon daarop. Het 
MVKV-team bestaat uit (v.l.n.r.) 
Bas Remmelswaal, Mike Sloot-
weg, Femke Doctors van Leeuwen, 
Shannen van Nus, Yara Haasnoot 
en Tijs van der Plas.

MVKV-jeugdteam 
districtskampioen
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Bij Running Center Katwijk begint 
zaterdag 11 september een nieuwe 
cursus Start to Run. Vanaf die da-
tum krijgen beginnende lopers zes 
zaterdagen achter elkaar looptrai-
ning onder deskundige begeleiding. 
Ook krijgen deelnemers doorde-
weeks huiswerk mee. 

Iedere training is er ruimte voor the-
orie-items, zoals gezonde voeding, 
juiste kleding en goed schoeisel. 
Iedereen ontvangt een functioneel 
hardloopshirt en een goodie-bag 
met een aantal hardloopgerela-
teerde materialen. De cursus wordt 
afgesloten met deelname aan een 
loopevenement of een testloop.

Start to Run is al jaren dé manier 
voor beginnende lopers om daad-
werkelijk de stap richting loopsport 
te zetten. Op laagdrempelige ma-
nier maakt de sporter kennis met 
het lopen in zijn eigen omgeving. 
En dat alles begeleid door deskun-
dige trainers van Running Center 
Katwijk.
Start to Run heeft een groot aan-
tal voordelen: meer energie; groter 
zelfvertrouwen; afvallen; betere ge-
zondheid; sociale contacten.
De trainingen starten op zaterdag 
11 september. Er wordt getraind op 
meer dan honderd locaties in heel 
Nederland. Voor meer informatie: 
www.starttorun.nl.

Lekker fi t het najaar in



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

...alles in huis
Makelaardij 
Zuidstraat 135 
2225 GV Katwijk aan Zee
Tel. 071-407 76 69
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 
Zuidstraat 135 
2225 GV Katwijk aan Zee
Tel. 071-407 76 69
www.katwijkshypotheekhuys.nl

Kerkstraat 33
Katwijk € 299.000,- k.k.

NIE
UW

In de dorpskern van Katwijk aan den Rijn, ge-
legen totaal gerenoveerde monumentale wo-
ning. Karakteristieke woning met achterplaats 
((ca. 35m²) op het oosten met ruime berging.

 Royale doorzon woonkamer (ca. 35m²) met  
houtkachel,
 Luxe open keuken met diverse inbouwappara- 
tuur zoals o.a.  vaatwasser, combi-magnetron 
etc. 
Drie slaapkamers 
 Moderne badkamer, volledig betegeld met  
o.a. ligbad en 2e toilet.
Nieuwe cv-combiketel 

Bezoek onze website
www.hoevensmakelaardij.nl
voor nog meer nieuw aanbod
en maak online uw afspraken!

Dwarsstraat 64
Katwijk  € 215.000,- k.k.

Heeft u ook altijd in het centrum willen wo-
nen, nabij de winkels, boulevard en de zee? 
Dan is deze droom nu heel dichtbij!

 Dit top twee-kamerappartement heeft een  
gezellig dakterras op het Zuiden en is zo te 
betrekken. 
 Ruime woonkamer met openslaande  
deuren en veel lichtinval d.m.v. glazen pui
 Royale slaapkamer met bureauhoek en  
vaste kastenwand.
 Het complex is v.v. een afgesloten toegang  
en liftinstallatie. 
 Parkeren voor de deur hier geen enkel  
probleem!

Talmastraat 61
Katwijk  € 199.900,- k.k.

Nabij de winkels van het Hoornesplein, op kor-
te afstand van zee, strand en duinen gelegen 
ruim 4-kamer appartement op de 1e woonlaag 
met aan beide zijden een zonnig balkon.

 Gesloten ruime keuken met mod. inrichting  
(2006) en div. inb.app.: o.a. vaatwasser
 Lichte moderne badkamer (2006) met  
douchecabine, ligbad, aansl. wasapp. en 
geheel voorzien van wand- en vloertegels.
Woonopp. ca. 90 m²; inhoud ca. 250 m³;  
 De woning wordt centraal verwarmd d.m.v.  
een eigen CV-ketel  (Intergas 2003).
 Deze woning is in uitstekende staat van  
onderhoud en kan zonder veel kosten zo 
worden betrokken

Ë  Overweegt u een woning te kopen c.q. te
verkopen of wilt u een indicatie van de
huidige waarde? 

Ë  Vraagt uw geldverstrekker om een
taxatierapport? 

Ë Gaat u uw woning (ver)bouwen? 

Wij verzorgen een taxatierapport, bruikbaar voor
elke geldverstrekker in Nederland, tegen een

zeer scherp tarief:

€ 300,-
(incl. kadasterkosten en BTW) 

Ook als u een taxatierapport nodig heeft voor de
aangifte van de successierechten of boedelscheiding,
bent u bij Hoevens aan het juiste adres.

Ë Snel, accuraat en deskundig
Ë Jarenlange werkervaring in de branche

Hoorneslaan 4
Katwijk € 205.000,- k.k.

Op loopafstand van de duinen, het strand 
en winkels gelegen modern ingericht en 
zeer verzorgd hoek-vier-kamer-appartement 
met ruim, zonnig balkon op het zuiden. 

 Het appartement bevindt zich op de 2e  
verdieping met een ruime berging op de 
begane grond
Lichte woonkamer met luxe laminaatvloer 
 Aparte moderne eetkeuken met div. inbouw- 
app. Vaste gezellige 4-persoons eettafel
 Totaal 3 (slaap) kamers waarvan hoofdslaap- 
kamer met nieuwe maatwerk vaste schuif-
wandkast met inbouwspots
 Servicekosten ca. € 80,- per maand 

Lijdweg 7
Katwijk  € 199.900,- k.k.

Op unieke locatie, centraal in Katwijk aan 
Zee, gelegen karakteristieke, halfvrijstaande, 
knusse eengezinswoning.

 Lichte woonkamer met deels kunststof  
kozijnen en deels houten kozijnen met 
dubbel glas.
 Ruime overloop (in gebruik als logeerruim- 
te), 2 slaapkamers en doucheruimte met 
wastafel op de 1e vedieping
 Verwarming d.m.v. gaskachels, gedeeltelijk  
dubbel glas (woonkamer)
 Achterplaats met stenen schuur en zij- 
uitgang
 Deze woning is uitermate geschikt voor  
starters
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ZIET U

DOOR DE 

PAPIERBOMEN 

HET BOS 

NIET MEER?

Hoevens Assurantiën 
zoekt het graag voor u uit.

Wij ordenen gratis en vrijblijvend uw verzekeringspapieren zodat u weer
helder zicht krijgt op uw verzekeringspakket. Bel of bezoek ons kantoor.

De koffie staat klaar!
 

Tel. 071-407 76 69  |  Zuidstraat 135  |  2225 GV Katwijk aan Zee

assurantiën b.v.

Schouthof 3
Katwijk  € 298.000,- k.k.

In de Hoornes, om de hoek bij de winkels, 
bushalte en school, rustig gelegen eenge-
zinswoning met zonnige tuin op het zuid-
westen.

 De woning is voorzien van elektrische  
zonnewering aan de voor- en achterzijde, 
buitenverlichting
Woonoppervlakte is ca. 115 m 2

De inhoud van de woning is ca. 340 m³ 
Het bouwjaar van de woning is 1985 
 De woning is geheel voorzien van dubbel  
glas




