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naar hun klas.
's Middags was er nog een afslui
ting voor de kinderen van de bo
venbouw. Tijdens de kinderboe
kenweek waren er voorrondes
geweest om te kijken wie de be
ste voorlezer van de klas is. Uit
eindelijk wonnen Divine (groep
5), Sanne (groep 6), Joes (groep
7) en Jan-WiIlem (groep 8). Op
vrijdagmiddag mochten ze nog
eens voorlezen in de aula. Samen
met de kinderen werd besloten
wie het beste kan voorlezen van
De Vierboet. WiImaar was Joes
van der Niet uit groep 7. Hij gaat
de school vertegenvvoordigentij
dens de regionale voorleeskam
pioenschappen.

bewoners en interviews met
medewerkers van het Hoog
heemraadschap. Opvallend is
de positieve instelling van
HHS en de onzekere gedachten
van de paviljoenhouders en de
'oude garde'. Twijfel ofhet wel
op tijd klaar zal zijn en of het
zand wel blijft liggen. In april
2008 zal het duidelijk zijn.
Correspondent Leo Hooijmans
houdt een weblog (een soort
dagboek) bij op zijn internet
pagina's. Bijna dagelijks staan
er nieuwe foto's met een korte
tekst. Aan het einde van het
project komt er een digitaal e
boekje uit en een fotopresenta
tie. Als er op een van de foto's
wordt geklikt met een webcam
wordt automatisch doorgescha
keld naar de actuele beelden.
Nu is te zien dat het opspuiten
van het zand al is begonnen.
Dat zal ook doorgaan tot voor
de duinen van de Zeereep. Op
5 oktober heeft de Raad van
State geoordeeld dat de punten
van de eigenaren van De Muze
en De Boschflat onvoldoende
gewicht aanvoerden om het
werk aan de dijk geheel of ge
deeltelijk stil te leggen.
Meer informatie: www.rijn
land.net/k:ustversterking, www

De kinderen van groep 1/2 moes
ten in de school op zoek naar fo
to's. Bij iedere foto stond een op
dracht voor de kinderen. Alle
opdrachten hadden te maken met
letters, lezen en geheimen. De
kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 moesten in de wijk op
zoek naar foto's. Iedere foto liet
naast een opdracht ook de plek
zien waar de volgende foto ver
stopt was. Aan het eind van de
speurtocht vonden alle groepen
een cadeautje. Toen alle kinderen
weer terug waren op school,
werd in de aula de kinderboeken
week afgesloten door samen het
te zingen. Uiteindelijk gingen
alle kinderen in polonaise terug

Ook vanuit de huiskamer zijn de vorderingen bij de kustverster
kingswerkzaamheden te volgen. foto: pr, www actief-in-noordwijk

LEO HOOIJMANS

Dijk aan Zee

Kustversterking op
internet

Op de internetpagina's van
Hoogheemraadschap (HBS)
Rijnland is er achtergrondin
formatie over de aanleg te vin
den. Daar staan een fotoalbum
en twee webcams. Het fotoal·
bum blijft wat achter maar via
de webcams (met acht plaatjes
per kwartier) kan de dagelijkse
voortgang worden bekeken.
Via de internetpagina's van de
gemeente is er alleen wat for
mele informatie te vinden en er
is een link (koppeling) naar de
pagina's van HBS Rijnland.
De webcams van HBS Rijn
land staan ook op een pagina
bij Kustvisie Zuid-Holland. Zo
hoeft niet iedere camerapositie
apart aangeklikt te worden
maar kan er lang de plaatjes
worden gescrolld. De twee ca
mera's (één op het Prominent
Inn Hotel en één op het Beach
Hotel) produceren ieder kwar
tier vier foto's. Dat is tweeën
dertig per uur en 768 per dag.

17 oktober 2007

E-boekje
Via de internetpagina's van
NENS kunnen geïnteresseer
den het 'dijkjournaal' bekijken.
Een 15 minuten durende film
pje met veel achtergrondinfor
matie en meningen van dorps-

Mysterieuze speurtocht
op basisschool Vierboet .

NOORDWIJK - Er zijn de laatste tijd veel mooie zon
nige dagen geweest. De aanleg van de dijk gebeurt on
der een gelukkig gesternte. De nieuwsgierigen bezoeken
de boulevard daardoor in grote aantallen. Maar wat als
het weer omslaat of nieuwsgierigen niet dichtbij Noord
wijk wonen? Dan zijn er via internet nog voldoende
mogelijkheden de kustversterkingswerkzaamheden te

NOORDWIJK - Op basisschool De Vierboet is vrijdag
12 oktober de kinderboekenweek afgesloten. Het thema
van dit jaar was Sub Rosa- boeken vol geheimen. In het
geheim hadden de leerkrachten een geheimzinnige
speurtocht uitgezet.

avond om 19.30 uur in loca
tie De Vinkenhof aan de
Achterzeeweg I.

in om te spelèn als andere men
sen luisteren. Een dag voor ons
eerste optreden werd ons bandje
opgeheven, alle zenuwen die ik
dagen van tevoren al had, waren
voor niets geweest. Ik hou nog
altijd wel van muziek maken,
als je eenmaal een passie hebt,
raakje die niet zomaar meer
kwijt.'

'Ik wil Yvette Krijger aanwij
zen. Ze doet al van jongs af aan
met veel passie aan balletdan
sen. Met twee andere enthousi
aste vrouwen runt ze de Noord
wijkse Balletschool en elke
twee jaar hebben ze een fantas
tische voorstelling in een be
paald thema. Mijn vraag aan
haar is: hoe komt zo'n voorstel
ling, ook thematisch, tot leven?'

Wie wil je als volgende aanwij
zen en wat wilje van diegene
weten?

'Sinds dit jaar speel ik toneel bij
De TQverkist. Toneelspelen heb
ik ook altijd al leuk gevonden.
Ik heb vroeger nog getwijfeld
of ik naar de toneelacademie
zou gaan, maar ik vond de se
lectie te zwaar en eigenlijk wil
de ik liever aan het werk gaan.
Toen ik lesgaf in groep acht
speelden de andere jufen ik al
tijd mee. Dan schreven we voor
onszelf een rolletje erbij en ga
ven een soort geïmproviseerde
eindact waarbij wij als typetjes
op het toneel stonden en in een
humoristisch dialoogje iets ver
telden over alle leerlingen van
groep acht. Het was altijd erg
leuk, maar omdat er veel tijd in
ging zitten vind ik het ook leuk
om nu eens toneel te spelen
zonder zelf iets aan de organi
satie te hoeven doen.'

Heb je nog andere hobby's?

teresseerden kunnen een keer
vrijblijvend met het koor
meezingen op donderdag-

Hoe ben je ooit in het onderwijs
terechtgekomen?

trokken worden, om ze bewust
te maken van hun gedrag. Ei
genlijk zou elke school deze
lessen moeten aanbieden, want
hierdoor wordt de school voor
alle kinderen een veilige en
warme plek.'

Wie bespeelt die mooie zwarte
piano?

'Dat doe ik. Ik heb jaren les ge
had en ook synthesizer ge
speeld. Met die synthesizer en
als tweede stem heb ik jaren ge
leden met drie jongens in een
bandje gezeten. Gelukkig is het
nooit van een optreden geko
men, want ik ben er heel slecht

'Ik wilde graag een sprankelen
de baan met afwisseling. Om
dat ik het erg leuk vind om met
kinderen te werken, lag het on
derwijs voor de hand. Voor mij
betekent een school vooral een
leerzame en leuke plek. Als je
als leraar enthousil\st bent, zijn
je leerlingen dat ook. Dit jaar
geef ik voor het eerst geen les
meer, ik heb nu alleen nog di
rectietaken. Ik kan nu nog niet
zeggen of ik het zal missen,
maar de Klaverweide is een
kleine school, waardoor het
contact met de kinderen wel
blijft.'

Haarden, kachels,
schouwen, rookkanalen
www.versteegesfeerverwarming.nl
Satellietbaan 10k - Hillegom 0252-515307

NOORDWIJK - Het vesper
koor heeft dringend behoefte
aan bassen en tenoren. Geïn-

Vesperkoor heeft bassen nodig

Wat is er zo leuk aan Daltonon
derwijs?

'Op Klaverweide hanteerden we
al langere tijd een vorm van
Daltononderwijs. Dit vonden
we altijd al een goed onderwijs
type en toen we met de school
naar de Boechorst verhuisden,
besloten we tegelijk over te
stappen op algeheel Daltonon
derwijs.'

Waarom is Klaverweide in een
Daltonschool veranderd?

NOORDWIJK - In de vorige Roulette was Dapbne
Geuze aan het woord. Ze vertelde dat haar kinderen
nog regelmatig vertellen hoe fijn hun basisschooltijd
was op de Klaverweide. Dat was voor Daphne een reden
om Anita de Gier, directrice van deze school, aan te wij
zen voor de Roulette van deze week. Omdat Klaverwei
de sinds kort een Daltonschool is geworden wilde
Daphne van Anita weten:

MARlJKE VAN DER HULST

Anita houdt ook van muziek en toneel. (foto: Willem Krol)

De Gier: 'Als je enthousiast
bent, zijn je leerlingen dat ook'

, DAlIONSCHOOLl.o.

Roulette

'Daltononderwijs is gericht op
zelfstandigheid van kinderen,
samenwerkend leren en keuze
vrijheid op bepaalde tijden.
Daarnaast staat de sociale om
gang met elkaar centraal. De
kinderen leren om naast de vas
te taken keuzeactiviteiten in te
plannen zoals het uitvoeren van
proefjes, samenwerkingsop
drachten, verdiepingsstof. Op
jonge leeftijd mogen ze al kie
zen, waardoor ze beter weten
wat ze willen en ook wat ze
dUrven te kiezen. Het lijkt mis
schien een moeilijke taak voor
de jongste kinderen, maar ei
genlijk gaat het vanzelf.
Klaverweide was in het verle
den ook een van de eerste scho
len die in alle klassen leefstijl
Iessen aanbood. Dat zijn
energieke en dynamische lessen
waarbij alle kinderen sterk be-
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NOORDWIJK - In oktober zijn
er bij de ouderenbond KBO een
aantal activiteiten:
- Iedere maandagmiddag: 13.30
uur: kaarten in De Wieken of
kaarten maken in het parochie
centrum van St. Jeroen.
- Iedere donderdag: 10.00 uur:
cursus bridgen. 14.00 uur: cursus
tekenen en schilderen, beide in
De Wieken.
- Woensdag 17 oktober: 10.00
uur: bloemschikken in De Wie
ken.
- Vrijdag 26 oktober: 13.30 uur:
natuurclubje gaat op zoek naar
paddenstoelen. Vertrek vanaf de
bibliotheek.
De Wieken is te vinden aan de
Wassepaarsestraat 5.

NOORDWIJK - Het winter
seizoen van de gezelligheids
vereniging Door Eendracht
Verbonden start woensdag 24
oktober met een bingoavond.
Vanaf 20.00 uur starten zes
ronden bingo in hotel restau
rant Royal aan de Voorstraat
76. Een maand later, op zater
dag 24 november, komt Sint
Nicolaas om 14.30 uur op be
zoek tijdens de kindermiddag.
Meer informatie: 0713611933.

Verkoop
handwerk
NOORDWIJKERHOUT - In
woonzorgcentrum Jeroen aan de
Schipperstraatweg 39 wordt
dinsdag 13 november een hand
werkverkoop gehouden. Een
groep vrijwilligers heeft met een
aantal bewoners diverse hand
werkstukken gemaakt. Daar
naast is er een rad van avontuur.
Een deel van de opbrengst van
deze dag wordt besteed aan acti
viteiten met de bewoners. De'
verkoop is van 10.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.00 uur
op de begane grond in de ont
moetingsruimte.

NOORDWIJK - Ouderen
die gebruik willen maken
van de boodschappenpIus
bus kunnen zich twee dagen
vooraf aanmelden op tel.
()71 3641020. Buskaartjes
kunnen ze ophalen in Dien
stencentrum De Wieken,
Het Trefpunt of de dag zelf
in de bus. Deelnemers wor
den thuis opgehaald.
Donderdag 16 oktober:
middag, Molenmuseum
Leiden
Vrijdag 17 oktober: mid
dag, winkelen stadshart
Zoetermeer
Maandag 22 olctober: och
tend, Digros
Dinsdag 23 olctober: och
tend, Vomar
Woensdag 24 oktober: och
tend, Meubelboulevard de
Cruquius

NDW.68.S
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Mobiel bellen

Van Leo
Hooijmans
kregen wij de
volgende tip:
Lezen en
schrijven
doen we al

heel lang. Leesmateriaal is er
in vele vormen geweest. Op
stenen tafelen, papyrus en de
laatste tijd op cellulosepa
pier. Lezen werd heel popu
lair na invoering van de
boekdrukkunst (circa vijf
tiende eeuw). De laatste tijd
is schrijven en lezen via het
beeldscherm mogelijk. Bij
het lezen vanaf het scherm is
er een andere lay-out nodig
dan bij het lezen van papier.
Bovendien moet men er han
dig in zijn. Informatie kunt u
vinden op www.e-book.start
pagina. nl. Bij 'Mijn eigen E
book.nl' vindt u Digi-boeken
van Leo Hooijmans uit
Noordwijk. Daar kunt u gra
tis het digitale boekje Handi
ge tips voor het gebruik van
de Acrobat Reader ophalen.
Heeft u ook een tip voor an
dere lezers? U kurft deze
mailen naar redactie. noord
wijk@witteweekblad.nl

NOORDWIJK - In De Wie
ken aan de Wassenaarsestraat
5 wordt dinsdag 6, 13 en 20
november van 10.00 tot 11.30
uur een cursus mobiel bellen
gegeven. De cursus is ge-
schikt voor mensen die welis
waar een mobiele telefoon
hebben, maar daar weinig of
geen gebruik van maken om
dat ze het te ingewikkeld vin
den. Ook wordt er ingegaan
op sms'en. Deelname kost 5
euro. Aanmelden kan tijdens
werkdagen bij de receptie van
CON in Het Trefpunt aan de
Schoolstraat 2, tel. 071
3641020.

Bewegen
voor ouderen
NOORDWIJK - ln het Bol
lenbad aan de Nieuwe Zeeweg
65 is een speciaal programma
voor ouderen. Tijdens Meer
Bewegen voor ouderen
(MBVO) worden er gevarieer
de oefeningen gedaan op dins
dag en donderdag van 09.00 tot
10.00 uur en op woensdag van
20.00 tot 20.45 uur.

Wouter Bos, die in de film de
rol van premier op zich neemt,
ook een kijkje nemen. Een
aantal collectors-items uit de
film komt onder de veilingha
mer. De film gaat 26 novem
ber in première in Nederland.

Om de samenwerking van dit
jaar te bevorderen is er een
Nationaal Comité opgericht
dat door 25 organisaties wordt
vertegenwoordigd. Allen zet
ten zich in voor de bescher
ming van dolfijnen en walvis
sen in de Noordzee,
waaronder Kustvereniging
(EUCC), Wereld Natuur Fonds
en Stichting de Noordzee. Voor
meer informatie over het Jaar
van de Dolfijn: Kustvereni
ging te Leiden, Tim van Beers
of Peter Adema, tel. 071
5122900, info@jaarvandedol
fijn.nlofwwwjaarvandedol
fijn. nl.

Informatie

toonstelling in het Amster
damse Stedelijk Museum),
worden geveild. Ook een aan
tal bekende Nederlanders laten
zich niet onbetuigd: Wendy
van Dijk, Edward van Cuilen
borg, Rob Geus, Danny Rook
en Hagenees Henk Bres heb
ben voor dit goede doel een
schilderij gemaakt dat tevens
geveild zal worden. Zij zijn
zelf aanwezig om hun mees
terwerk aan te prijzen. Veiling
meester Jan Pieter Glerum,
neemt de veiling op zich.

Verder wordt, als eerste locatie
in Nederland, de trailer van de
nieuwe Nederlandse film Ka
pitein Rob en het geheim van
Professor Lupardi getoond,
met Katja Schuurman, Thijs
Römer en Arjan Ederveen in
de hoofdrollen. Thijs Römer
zal deze avond op bijzondere
wijze acte de présence geven.
Hoogstwaarschijnlijk komt

Film

LEIDERDORP
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Prinses
De openingsspeech wordt ver
zorgd door één van de ambas
sadeurs van het Jaar van de
Dolfijn in Nederland: Prinses
lrene van Lippe-Biesterveld.
Er staat deze avond een kunst
veiling op het programma,
waarin onder meer een gesig
neerde ets van Karel Appel en
een gesigneerde zeefdruk van
Andy Warhol (deze maand
geëerd met een overzichtsten-

ce Hotel voor driehonderd gas
ten een speciale avond georga
niseerd: het Dolphin Day Din
nero Doel van het diner is een
zo hoog mogelijke opbrengst
bij elkaar te brengen voor het
Jaar van de Dolfijn. Deze op
brengst gaat volledig naar de
bescherming van de Neder
landse dolfijn in de Noordzee.

•

Om hier iets aan te veranderen
is het jaar 2007 door de Ver
enigde Naties uitgeroepen tot
het UN Year ofthe Dolphin.
Internationaal Beschermheer
is Prins Albert IJ van Monaco.
Als hoogtepunt van het Jaar
van de Dolfijn is er op 17 ok
tober in het Noordwijkse Pala-

NOORDWIJK - Volgens deskundigen sterven jaarlijks
wereldwijd meer dan een kwart miljoen dolfijnen en
walvissen als gevolg van visserij, vervuiling en marine so
nar. Ook in de Noordzee is het een groeiend probleem: op
onze stranden spoelen er steeds meer dieren dood aan.

De film Kapitein Rob en het geheim van Professor Lupardi, met
Katja Schuurman en Thijs Römer in de hoofdrollen, gaat in novem
ber in première. (foto:pr)

Dolphin Day Dinner in Noordwijks Palace Hotel

Prinses Irene en Thijs Römer
komen in actie voor dolfijnen
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2 zits + hoek + 2 zits + eiland (opstelling zoals op afbeelding of in spiegelbeeld).
Het hele gezin kan plaats nemen op deze ruim opgestelde hoekbank. De bank is bekleed
met zeer dik rundleder. Deze bank is leverbaar in bijna iedere opstelling en kan ook als losse
bank geleverd worden. Hoofdsteunen optioneel. Normaal 2915,"

Surf snel naar
WWW.zITMAXX.EU

Om een indruk te krijgen van
onze schitterende collectie!

UNIEK
_.zltmaxx.eu

Donderdag 18
oktober: pre
sentatie ideeën
voor Kerst
dorp aan Zee,
De Muze,
15.00 - 17.30

uur; infonnatiebijeenkomst
aanleg rotonde kruispunt P.
Heinplein/DuinweglVan Pan
huysstraat, gemeentehuis, 20.00
uur.
Maandag 22 oktober: Verbalen
tafel, bibliotheek, Weteringkade
25, 10.00 - 11.30 uur.
Vrijdag 19 oktober: Disco, Bol
lenbad, 19.00 - 21.00.
Superkien, kantine vv Noord
wijk, 20.00 uur.
Dj Bertbil van Wijk, Join, 21.00
uur.
Zaterdag 20 oktober: Cuban
Heels, Join
Zondag 21 oktober: Millers Re
vival, De Heeren van Noort
wyck, 16.00 uur.
Dinsdag 23 oktober: School
bandbaltoernooi bij MSV
Woensdag 24 oktober: Bingo,
Hotel restaurant RoyaI, Voor
straat 76, 20.00 uur.

NOORDWIJK - De bibliotheek
is op zoek naar mensen met per
soonlijke verbalen over de Leid
sevaart of Haarlemmertrekvaart
voor de Verhalentafel van 22 ok
tober. Tijdens de lezingen over de
boeken Tussen Tol en trekvaart
en Blauwe ader van de Bollen
streek kwamen veel persoonlijke
verhalen naar voren en in deze
yerhalen is de bibliotheek geïnte
resseerd. De verhalen kunnen bij
voorbeeld gaan over leven en
werk in de Bollenstreek, geliefde
plaatsen langs de trekvaart en
over trekschuiten en fabrieken.
Maandag 22 oktober van 10.00
tot 11.30 uur is er in de biblio
theek aan de Weteringkade 25, de
mogelijkheid verhalen te vertel
len en naar die van anderen te
luisteren aan de Verhalentafel.

Verhalentafel
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