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Dirk Deurmat winnaar tonneprostoernooi
De traditionele editie van het tonneprostoernooi, afgelopen vrijdagavond gehouden, werd een latertje.
Mede ook door het aantal prossers,
elf stuks maar liefst, met een inleidende pros van dominee Van der
Weide.
Die zette de toon en kreeg meteen
de handjes op elkaar. Het was een
volle bak in de residentie en werden de prossen soms overstemd
door de ‘barpraat’ aan de voorkant
van de zaal.
Het prostoernooi telde vier debutanten maar liefst, in de personen
van Dirk Deurmat, Ab de Fietser,
Guus Geluk en Gidie Vogels. Deze
vier gaven een nieuwe, verjongende dimensie aan het prostoernooi.
De jury, bestaande uit Cilene Geerlings, Elma Hulspas en Jan den Elzen had de lastige taak de winnaar
aan te wijzen en dat werd uiteindelijk Dirk Deurmat, (Dirk van der
Voort), die met een vlot lopende hilarische pros, de lachers veelvuldig
op zijn hand kreeg.
Zie verder elders in de krant. (THV)
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Debutant Dirk van der Voort als ‘Dirk Deurmat’ winnaar prostoernooi 2012

Wethouder Knapp slaat eerste paal Castellum
Het was dan wel miezerig en druilerig weer, toch was de feestvreugde
bij het slaan van de eerste paal van
het ‘paradepaardje’ van de nieuwbouwwijk Mossenest II er niet minder om. Onder grote belangstelling
van toekomstige bewoners en andere belanghebbenden, sloeg wethouder Hans Knapp woensdag 18 januari met inmiddels ‘geoefende hand’
de eerste ofﬁciële paal. Hij sprak
zich verheugd uit over het mooie
bouwplan, waarvan de gemeente
en hijzelf destijds in 2002 de planvorming voor Mossenest II hebben
opgemaakt. ‘Ik ben zeer verheugd,
dat ik het waarschijnlijk ook helemaal af mag zien. Deze paal, voor
het hart van de wijk, is dan ook een
heel bijzondere paal; en in korte
tijd de derde (eerder Pleinwand
Zuid en Parkhof). Hij loofde het
architectenbureau Kokon, in de
persoon van Ron van Leeuwen, als
zijnde de ‘actor intellectualis’ voor
het fraaie ruim opgezette plan,
met hofjeswoningen, veel water en
nauwelijks ‘blik’(auto’s - red) in het
zicht. Knallend vuurwerk omlijstte
de feestelijke handeling voor het
slaan van deze eerste paal. Zie verder elders in de krant. (THV)

Eerste NoVaTo bode
voor Wethouder
Vissers
Zie pagina 13

VVSB goed uit de
startblokken
Zie pagina 19

Koninginnedrive
staat bol van
gezelligheid
Zie pagina 15

Honingraat heeft primeur
van eerste Voorlezen-Plus
Bibliotheek
Thea ter Heide - Vrolijk

Samen met Isa, één van de kinderen van de Honingraat, verrichtte burgemeester Goedhart de ofﬁciële opening van de eerste Lezen-Plus bibliotheek in Nederland

Gelijk met de start van de Nationale Voorleesdagen, werd vorige week
woensdag in het kinderdagcentrum
de Honingraat de eerste VoorlezenPlus Bibliotheek in Nederland ge-

opend. Deze ofﬁciële handeling
werd verricht door burgemeester
Goedhart samen met Isa. Daarvóór
las de burgemeester in een van de
groepen voor uit het boek van Dribbel. In andere groepen werd ook
voorgelezen door soapster Joris Putman en oud-schaatser Martin Hers-

man. De leidsters lazen vervolgens
een verhaal voor uit een van de
boeken uit de Voorlezen Plus bibliotheek, en werden bekende voorwerpen uit persoonlijke ervaringen van
de kinderen, getoond en waarmee
de zintuigen worden geprikkeld.
Zie verder elders in de krant.
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Voorlezen Plus, méér dan voorlezen alleen
Vervolg voorpagina
Thea ter Heide - Vrolijk
Bij Voorlezen Plus gaat het
om méér dan gewoon voorlezen, namelijk om een persoonlijk verhaal, gemaakt op
maat van de luisteraar en met
toevoeging van zintuiglijke
prikkels, zoals geuren, smaak
of geluiden. Contact maken is
een belangrijk doel. Voorlezen-plus maakt het mogelijk
om aan kinderen met een
ernstige verstandelijke of
meervoudige beperking voor
te lezen. Deze kinderen zijn
dusdanig beperkt dat gewone
voorleesboeken niet altijd
voldoen.
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 con-

Burgemeester Goedhart leest voor in de groep van de Kornuiten en weet de aandacht te vangen van de kinderen
tact. Bovendien beleven zowel de
ouders en begeleiders als de kinderen veel plezier aan het voorlezen.
Het originele idee is afkomstig uit
Engeland, maar werd in Nederland

Maar ook het ambtsketen bleek hoogst interessant

door Carla Wikkerman en Nelleke Boer, gedragskundigen bij Het
Raamwerk, verder uitgewerkt. Ze
zijn er vijf jaar mee bezig geweest
en konden met vereende krachten
deze bijzondere bibliotheek realiseren. Met dank aan de medewerkers,
ouders en deelnemers aan de workshops.
De boeken in de Voorlezen-plus bibliotheek zijn duplicaten van verhalen, die ontwikkeld zijn tijdens
de workshops die Boer en Wikkerman in den lande hebben gegeven.
Met de steun van onder meer de
stichting Arie van Wijngaarden en
de stichting Van der Toorn, konden
de materialen voor de bibliotheek
aangeschaft worden.

De eerste collectie van de Voorlezen Plus bibliotheek in de Honingraat

De feestelijke handeling werd door de kinderen, ouders, en overige belangstellende bijgewoond

Enkele titels uit de bibliotheek zijn:
‘Huig heeft plezier’, ‘Spelen met
Timba’, ‘Isa gaat paardrijden’, ‘Ulbe
op de boerderij’, ‘Gijs en de Kornuiten’. Voor meer informatie zie
www.voorlezen-plus.nl

Samen met Isa, één van de kinderen van de Honingraat, verrichtte
burgemeester Goedhart de ofﬁciële
opening van de eerste Lezen-Plus bibliotheek in Nederland

De feestelijke handeling werd door
alle kinderen, ouders, en overige
belangstellende bijgewoond
De eerste collectie van de Voorlezen
Plus bibliotheek in de Honingraat

‘Wij blijven bouwen in Noordwijkerhout’

Castellum, Toscaans aandoend vestingachtige woonlocatie
Vervolg voorpagina

der de Hoogstraat (22 nieuwbouw
woningen, binnen 8 maanden opgeleverd!), de Parkhof, nu het Castellum en in maart aanstaande de
wederopbouw van de Nieuwe Duinstraat, waarvan de woningen naar
verwachting één jaar later zullen
worden opgeleverd’, aldus Verkade.

In de wijk Mossenest II realiseert
Synchroon in samenwerking met
de Woningstichting Sint Antonius
van Padua, het bijzondere project
Castellum, het hart van de wijk,
dat bestaat uit 48 hofwoningen
(koop) en 37 appartementen (huur)
naar een ontwerp van Kokon architecten. Binnen de ontwikkeling
van de wijk Mossenest II, neemt
Castellum een bijzondere plaats in.
Omgeven door water verrijst een
Toscaans aandoend vestingachtig
project, compleet met slotgracht
en binnenhof. In wezen het hart
van Mossenest II. De combinatie
van ruimte, groen en het centrum
op loopafstand, maken dat Castellum een geliefde woonlocatie is.

Niet blijven steken in
doemdenkerij

Combinatie koop en huur
De 37 huurappartementen, eigendom van Woningstichting Sint

Thea ter Heide - Vrolijk
In zijn toespraak liet Knapp
verheugd weten, dat van het
oorspronkelijke plan uit 2002
nagenoeg niet is afgeweken.
Het enige wat is gewijzigd, is
dat de doorsteek van Pleinwand Zuid wel is dicht gemaakt. In september was de
eerste ofﬁciële handeling
voor Parkhof, met zo’n 126
woningen en met het Castellum erbij worden er in de
wijk 260 woningen gerealiseerd. “En er zit nog meer in
de pijpleiding”, aldus Knapp.
Ook kon hij mededelen, dat
de voorﬁnanciering van de
Randweg door de gemeente,
half februari wordt terugbetaald, en loofde hij het bouwbedrijf Horsman, dat nagenoeg alle eerste stappen in
het hele traject maakte.

Vier lopende
bouwprojecten
Aad Verkade, directeur van de Woningstichting Antonius van Padua,
uitte zich verheugd, dat de eerste
geslagen paal, die van de bouw van
de appartementen betrof. ‘Iedereen
is blij, ondanks het feit van de bankencrisis, de eurocrisis en de huizenmarkt, waar je wel eens somber
van wordt’. De Woningstichting
heeft ondanks dat, toch maar mooi
vier bouwprojecten lopen, waaron-

Antonius van Padua, worden verhuurd via Woonzicht.nl. Van de
48 hofwoningen zijn er op dit moment 29 verkocht, maar dankzij de
garantstelling van de woningstich-

Ton Horsman, directeur van de ﬁrma Horsman & Co, sprak ook van
een feestje. ‘Evenwel, het grootste
feest moet nog komen, straks bij de
oplevering. De hele bouwsector zit
in zwaar weer en is het noodweer
losgebarsten, maar wij bekijken het
van de zonnige kant en blijven we
niet steken in doemdenkerij. Door
en voor mensen iets moois maken,
dat is voor ons de uitdaging en hebben we hier een ‘Bella Italia in de
polder’.

‘We blijven bouwen in Noordwijkerhout en niet blijven steken in doemdenkerij’; v.l.n.r. Architekt Ron van
Leeuwen, (Cocon) wethouder Hans
Knapp, Hans van Leeuwen (directeur
bouwbedrijf Horsman), Aad Verkade (directeur Woningstichting Antonius van Padua) en Jan Sondervan
(Synchroon BV).
ting voor de afname van 8 koopwoningen, kon de bouw nu écht van
start. Naar verwachting worden de
woningen medio 2013 opgeleverd.

De feestelijke handeling werd door vele belangstellenden, waaronder toekomstige bewoners bijgewoond

Drie partners
Bouwbedrijf Horsman realiseert
het plan en bouwt de woningen in
opdracht van Woningstichting Sint
Antonius van Padua en Synchroon
B.V., een van de grotere ontwikkelaars van Nederland. Het ontwerp
is van Kokon Architecten uit Rotterdam. Van hun hand zijn o.a. ook
Robijn Staete en Munnekeweij.

