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Voor al uw klimaatbeheer
➜ CV installaties
➜ CV ketels
➜ Ventilatiesystemen
➜ Zonne-energie
➜ Airconditioning
Ook voor al uw service & onderhoud!
Voorhout - Nijverheidsweg 10
Tel. 0252-21 57 62

advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: (0252) 374218 • redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

WWW.BERNARDSCHULTE.NL
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Prinsenparen staan te popelen

44 jaar Duinknijnen groots gevierd

Meer weten?
kijk op

Thea ter Heide - Vrolijk
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Het 44 jarige jubileum van de Zilkse Duinknijnen is het afgelopen
weekend groots gevierd. In een tot
sfeervolle omgedoopte feestzaal
van de showroom van Kampeercentrum De Jong, vond zaterdagavond een druk en gezellig jubileumfeest plaats. Met muzikale
medewerking van de Daylight Superband en een optreden van de
Amsterdamse volkszanger Peter
Beense. Hij verving met verve Wolter Kroes, die moest afzeggen vanwege een opgelopen blessure op de
wintersport. Maar in Peter Beense
kregen de zo’n 600 aanwezige
feestgangers een waardige en uitstekende vervanger en wist de Amsterdammer de zaal op z’n kop te
krijgen. Nog meer feestelijke optredens van onder meer de dansgarde
van de Duinknijnen, die voor dit
jubileumjaar een speciaal ingestudeerde showdans opvoerden. Zondag werd het jubileumfeest nog
verder gevierd met o.a. een druk
bezochte receptie. Het jubilerende
prinsenpaar, Prins Jubilé en Prinses Jubilea werd door de overige
drie Kokkerhoutse prinsenparen
lof toegezwaaid en - gezongen. Namens hen, overhandigde Prins Tirol der Kaninefaaten, het jubilerende
prinsenpaar
een
dinercheque ter waarde van 2 x

GLAS- EN SCHILDERWERKEN
VERF ⋅ BEHANG ⋅ WONEN

DEZE WEEK
Jubilerend Prinsenpaar der Duinknijnen, Prins Jubilé en Prinses Jubilea wordt gefeliciteerd door de overige Noordwijkerhoutse carnavals prinsenparen
444 euro. Burgemeester Goedhart,
in aanwezigheid van de wethouders Knapp en Visser overhandigde
het paar een heuse walnotenboom, die met herinneringsbord
en al, een geschikte plaats zal krijgen in De Zilk. Het was nog heerlijk nagenieten van een spectaculaire feestavond en volgde een
gezellige middag, met medewerking van de dansmariekes, de

blaaskapel De Stropers en voor de
kinderen speciaal Clown Noni. De
Duinknijnen kunnen terugkijken
op een uitermate geslaagd jubileumweekend. Ze hebben er de toon

mee gezet, voor een naderend
bruisend carnaval in Kokkerhout.
De prinsenparen staan te springen
om aan het carnaval te gaan beginnen. Zie verder elders in de krant.

GROOTSCHEEPSE
VERHUIZING
Zie pagina 19

STIJN RUIGROK IN DE
WATTEN GELEGD
Zie pagina 15, 16 en 17

45 Jaar
judovereniging

Kampioenen gehuldigd

Zie pagina 23

Tijdens de vorige week gehouden nieuwjaarsreceptie van het College van Burgemeester en Wethouders zijn ook de Nederlands kampioenen uit de gemeente
voor het voetlicht gehaald. Joyce en Nicole Nederstigt behaalden de Nederlandse
titel majorette in de categorie duo senior midden en Pim Duivenvoorden, werd
samen met zijn clubgenoten van HSV Viscollege uit Medemblik, Nederlands
kampioen zoetwatervissen.Zie verder elders in de krant. (foto PR)

Prins Jubilé en Prinses Jubilea mogen
voorgaan in dit jubileumjaar
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Open dag
voor leerlingen en ouders:
zaterdag 21 januari
van 10.00 tot 13.00 uur

www.rlo.nl
Apollolaan 1, Oegstgeest
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Bestuurswijzigingen Nationale Voorleesdagen van start
Oranjevereniging
Opening eerste VoorlezenDe Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft een aantal
nieuwe leden, die zich met
hart en ziel inzetten om op
hoogtijdagen zoals Koninginnedag, dodenherdenking en
de kermis er voor te zorgen
dat er voor iedereen wat
leuks te doen is in het dorp.
In het dagelijks bestuur,
waarvan Jack Wijnands vorig
jaar de voorzittershamer over
nam van Floor Vink, neemt
nu Jan Nederstigt het vicevoorzitterschap over van Jan
van Schooten en zal Nico van
Diemen
verantwoordelijk
zijn voor het ﬁnanciële reilen
en zeilen. In 2012 staat er een
nieuw dagelijks bestuur, dat
zich gelukkig prijst met de
aanwezigheid van Floor en
Jan nog dicht in de buurt als
actieve bestuursleden en de
stabiele
factor
Liesbeth
Vreeken, als secretaris.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft zich de afgelopen twee
jaar versterkt met nieuwe leden,
wat in deze tijd van schaarse vrije

tijd een groot goed mag worden
genoemd. De Oranjevereniging is
klaar voor de komende periode,
waar nog veel zaken zullen langskomen; wat te denken van de aanstaande kroning als hoogtepunt.
Wanneer is ook voor de OV nog een
verrassing.
Geen gezeur wordt donateur
“Het ﬁnanciële plaatje wordt steeds
lastiger om het dekkend te krijgen.
Strengere regels in het kader van
veiligheid zorgen voor kostenverhoging. De Oranjevereniging ontvangt geen subsidie van de gemeente, maar wordt gelukkig gedragen
door de gemeenschap. Tradities
zijn er om met enige regelmaat te
herzien, zo ook met betrekking tot
het donateurschap. ‘Geen gezeur
wordt donateur, voor 5 euro per
jaar beken je kleur’. Wij kunnen
voorlopig nog vasthouden aan deze
ondergrens om het donateurschap
mogelijk te houden voor alle lagen
van de bevolking.
Om alvast in de agenda te noteren:
31 januari Koninginnedrive, 30
april Koninginnedag, 4 mei dodenherdenking en de Oranjefeesten,
van 3 tot en met 6 september. Voor
meer informatie zie www.ovnwh.nl

Plusbibliotheek in Nederland
in De Honingraat
In het kader van de Nationale
Voorleesdagen, die morgen
van start gaan, wordt in kinderdagcentrum De Honingraat een voorleesontbijt georganiseerd.
Tijdens
dit
voorleesontbijt opent burgemeester Goedhart ofﬁcieel de
eerste Voorlezen-plus bibliotheek van Nederland. Ook
schaatser Martin Hersman en
acteur Joris Putman komen
voorlezen. Tijdens het Voorleesontbijt lezen de gastvoorlezers voor uit ‘gewone’ kinderboeken. Begeleidsters van
het kinderdagcentrum lezen
in de groepen een ‘Voorlezenplus’ boek voor.

Voorlezen-plus
Voorlezen-plus maakt het mogelijk
om voor te lezen aan kinderen met
een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Deze kinderen
zijn dusdanig beperkt dat gewone
voorleesboeken niet altijd voldoen.
Voorlezen-plus boeken zijn persoonlijke verhalen, gemaakt door
ouders en begeleiders op maat van
de luisteraar. Aan het verhaal voegen we zintuiglijke prikkels toe zoals geuren, smaak of geluiden. Het
is niet altijd gemakkelijk om contact te maken met ernstig beperkte
kinderen. Het voorlezen met deze
boeken geeft aan ouders en begeleiders een mogelijkheid tot contact.
Bovendien beleven zowel de ouders
en begeleiders als de kinderen veel

Samenstellers van de Voorlezen-plus bibliotheek Carla Wikkerman en Nelleke
Boer, gedragskundigen bij Het Raamwerk. (foto PR)
plezier aan het voorlezen. Voor
meer informatie zie www.voorlezen-plus.nl

Voorlezen-plus bibliotheek
Om meer kinderen met beperkingen kennis te kunnen laten maken met deze bijzondere manier
van voorlezen hebben Carla Wikkerman en Nelleke Boer, gedragskundigen bij Het Raamwerk, een
Voorlezen-plus bibliotheek samengesteld op kinderdagcentrum De
Honingraat. De boeken zijn duplicaten van verhalen die ontwikkeld
zijn tijdens door hen gegeven workshops in het hele land. Dankzij de
steun van verschillende sponsors in

de regio, zoals de stichting Arie van
Wijngaarden en stichting Van der
Toorn, konden de materialen voor
de bibliotheek aangeschaft worden.

Cluster Jeugd en Gezin
Kinderdagcentrum De Honingraat
is onderdeel van cluster Jeugd en
Gezin van Het Raamwerk in Noordwijkerhout. Het kinderdagcentrum biedt dagactiviteiten, ondersteuning en zorg aan kinderen en
tieners met een verstandelijke of
meervoudige beperking.
Het gaat om kinderen en tieners
van 0 tot circa 18 jaar. Voor meer
informatie zie ook www.hetraamwerk.nl

Gemeente en Optisport verlengen
samenwerking tot 2023
Op donderdagmiddag 5 januari 2012 hebben locoburgemeester Knapp en de algemeen directeur van Op-tisport,
de heer Van Iersel, een contract voor een langdurige samenwerking tot 2023, ondertekend. Het oorspronkelijke
contract zou tot 2018 duren,
maar werd opengebroken om
enerzijds continuïteit te
waarborgen en anderzijds
een forse bezuiniging te realiseren. Wethouder De Haas
(sport/cultuur) sprak zich verheugd uit over deze verlenging: “Dankzij dit nieuwe
contract kunnen we de komende jaren voldoende accommodatie
garanderen
voor sport, spel en evenementen”.
Niet alleen De Schelft
Het contract blijft niet beperkt tot
de exploitatie van De Schelft. Optisport beheert sinds vorig jaar ook
de gymzaal van De Regenboog en
vanaf 2012 komt ook de gymzaal
van De Prinsenhofschool erbij. Het
is het streven van de gemeente om
de exploitatie van alle sportaccommodaties onder te brengen bij één
partij. Dat is niet alleen efﬁciënt
voor het beheer en onderhoud,
maar ook voor de realisatie van een
optimale bezetting.

Optisport verantwoordelijk
voor onderhoud
In het nieuwe contract is overeengekomen dat Optisport verantwoordelijk wordt voor het onderhouden van de accommodaties en
daarvoor budget krijgt van de gemeente. Optisport heeft betere inkoopvoorwaarden voor sportmaterialen en op deze manier proﬁteert
de gemeente daarvan. Uiteraard
kan Optisport ook gebruik maken
van de inkoopvoorwaarden van de
gemeente als dit voor ander onderhoud efﬁciënter mocht blijken.
Minder subsidie
Het rijk heeft alle gemeenten bezuinigingsdoelstellingen opgelegd en
dat betekent dat ook de gemeente
Noordwijkerhout de komende jaren
minder subsidie te verdelen heeft.
Optisport krijgt vanaf 2012 € 15.000
minder subsidie uitgekeerd per jaar.
Dankzij de efﬁciënte aanpak van
exploitatie en beheer van accommodaties levert Optisport dezelfde
prestatie tegen een lagere prijs.

Aan Optisport heeft de gemeente een goede professionele partner. Met hun jarenlange ervaring en goede expertise, kunnen zij invulling geven aan de wensen van de burgers. De gemeente behoudt hierdoor een eigen zwembad, een theaterzaal, sportruimtes en locatie voor grote evenementen. (bron: http://www.noordwijkerhout.nl)

