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Tot nu toe gedraagt november 
zich nog aan de zachte kant, 
maar daar gaat de komende tijd 
verandering in komen. 
Ook deze week is het nog vrij 
zacht geweest met vrij veel 
bewolking en soms een beetje 
regen. Grote hoeveelheden 
neerslag zijn er deze week nog 
niet gevallen, maar gelet op de 
afkoeling van de atmosfeer voor 
het komende weekend zal ook dat 
veranderen.
Vrijdag wordt er met een stevige 
noordwester de koude polaire 
lucht over ons heen geblazen. De 
wind kan hard en mogelijk zelfs 
stormachtig worden. Dat zal 
gepaard gaan met fi kse buien, 
eerst hagel en later zou ook natte 
sneeuw mogelijk zijn.
De temperatuur zal nog uitkomen 
op een graad of 6, maar in buien 
zal het kouder zijn. Het zal dan ook 
echt guur gaan aanvoelen.
In de avond en nacht blijft de 
buienproductie doorgaan en 
meest in winterse vorm vallen.
Het zou dan de eerste nacht zijn 
waarin de kans op gladheid zeer 
reëel is.

Doordat de wind van zee komt is 
het hier aan de kust altijd minder 
koud dan landinwaarts.
Ook zaterdag gaan er geregeld 
winterse buien vallen met nu en 
dan de zon er tussendoor.
Met een krachtige 
noordwestenwind en 
temperaturen tussen de 2 en 4 
graden zal het narrig koud zijn. 
Van zaterdag op zondag zal het 
kwik in het land al op veel plaatsen 
aan het vriespunt komen.
Zondag ligt er een storing dicht 
in onze buurt waardoor de 
neerslagkans erg groot blijft.
In welke vorm ze hier aan de kust 
gaat vallen is nog onzeker. 
Meer naar het oosten toe is 
de kans dat het in de vorm van 
sneeuw valt groter.
In ieder geval zal het koud zijn 
en kan de wind mogelijk opnieuw 
aanwakkeren.
Ook maandag zitten we nog 
gevangen in de koude lucht, maar 
de wind neemt dan tijdelijk af en 
komt uit het noordwesten.
De neerslagkans blijft vrij groot en 
dat geldt ook voor de rest van de 
volgende week.

WEEK 47

GETIJDEN

20

15

10

5

0

VR ZA ZO MA

70% 70% 60% 50%

10% 20% 10% 20%

NW
6-8

NW
6

Z
4-5

NW
4-5

MIN TEMP.
MAX TEMP.WINDKRACHT EN RICHTING 

GELDEN VOOR OVERDAG 
EN BOVEN OPEN GEBIED

ZON OP/ZON ONDER:
vr. 21 nov 8.14/16.42 di. 25 nov 8.20/16.38
za. 22 nov 8.15/16.41 wo. 26 nov 8.22/16.37
zo. 23 nov 8.17/16.40 do. 27 nov 8.23/16.36
ma. 24 nov 8.19/16.39 

vr. 21 nov 09.53 + 22.33 05.46 + 17.51
za. 22 nov 10.58 + 23.43 06.56 + 18.55
zo. 23 nov  12.02 + ---.--- 08.06 + 20.07
ma. 24 nov 00.36 + 12.58 08.45 + 20.55
di. 25 nov 01.28 + 13.49 09.35 + 21.55
wo. 26 nov 02.07 + 14.29 10.15 + 22.51
do. 27 nov 02.52 + 15.02 11.06 + 23.28

LAAG WATERHOOG WATER

Weekend wordt guur 
en winters koud

Bereikbaarheid

Het politiebureau aan de Piet 
Heinlaan 140 in Katwijk is 24 
uur per dag geopend. Het 
bureau in Rijnsburg en het 
servicepunt in Valkenburg zijn 
op afspraak geopend en 
tijdens de gezamenlijke 
spreekuren met de 
wijkregisseurs; in Rijnsburg 
(Burg. Koomansplein 1) iedere 
woensdag van 13.30 tot 14.30 
uur en op het servicepunt in 
Valkenburg (Boonrak) iedere 
dinsdag van 13.30 tot 14.30 
uur. Via de telefoon is de 
politie als volgt te bereiken: 
112 daar red je levens mee, 
0900 8844 geen spoed wel 
politie.

Katwijk

Politie zoekt getuigen 
aanrijding 
Op woensdagmorgen 15 
oktober omstreeks 10.45 uur is 
op het trottoir aan de 
Badstraat een 25 jarige 
inwoonster van Katwijk 
aangereden door een 
vrachtauto met onbekende 
bestuurder. Zij zette haar 
bromfiets op slot toen zij door 
de uitzwenkende achterzijde 
van een passerende 
vrachtwagen geraakt werd. De 
chauffeur is vervolgens zonder 
zich bekend te maken 
doorgereden. Overigens is het 
ook mogelijk dat hij er niets 
van gemerkt heeft. De 
Katwijkse heeft aan deze 
aanrijding een whiplash 
overgehouden en is onder 
behandeling van een 
fysiotherapeut. Mogelijk zijn 
er mensen die informatie 
hebben over deze aanrijding. 
Wij verzoeken hen contact op 
te nemen met de politie in 
Katwijk via het 
telefoonnummer 0900-8844.

Aanhouding na niet willen 
vertrekken
De politie heeft zondag 16 
november rond 03.45 uur in de 
Tramstraat een 18-jarige 
jongen uit Katwijk 
aangehouden. Met een aantal 
anderen was hij luidruchtig, 
vervelend en uitdagend ook 
naar agenten die daar toezicht 
hielden. Nadat ze met de hulp 
van portiers van een 
uitgaansgelegenheid de straat 
uit waren geleid, kwam de 
verdachte toch weer terug en 
begon weer uit te dagen. 
Ondanks herhaaldelijke 
vorderingen van de agenten 
om maar vooral weg te gaan, 
deed hij dat niet. Vervolgens 
werd hij aangehouden voor het 
niet voldoen aan bevel of 
vordering. Na zijn verhoor 
werd hij weer in vrijheid 
gesteld. De politie maakt 
proces-verbaal op tegen de 
verdachte.

Politie neemt rijbewijs in
De politie heeft het afgelopen 
weekend vijf  rijbewijzen 
ingevorderd van bestuurders 
die werden betrapt op het 
rijden onder invloed. Eén 
bestuurder was betrokken bij 
een aanrijding. Bij de 
ademanalyses werd boven de 
limiet van 220 ug/l geblazen en 
boven de invorderingsgrond. 
Deze ligt op 350 ug/l voor de 
beginnend bestuurder en voor 
anderen op 570 ug/l. Naast dat 
de bestuurders hun rijbewijzen 
hebben moeten inleveren, 
maakt de politie proces-
verbaal tegen ze op.
In Katwijk werd zondag 16 
november rond 01.40 uur een 
19 jarige automobilist uit 
Katwijk aangehouden die met 
te veel drank op toch achter 
het stuur was gekropen. De 
uitslag van zijn ademanalyse 
was 475 ug/l. 

Politieman in vrije tijd komt 
tussenbeide
Een 22-jarige 
politiefunctionaris is in zijn 
vrije tijd tussenbeide gekomen 
bij een handgemeen. Hij stond 
op de Koningin Julianalaan te 
wachten voor de brug toen hij 
getuige was van een 
handgemeen achter hem. Een 
32-jarige inwoner van Katwijk 
werd hard aangepakt door een 
37-jarige Katwijker. Een 
probleem in de relationele 
sfeer waarbij de 37-jarige 
indirect bij betrokken is lijkt 
debet te zijn aan de 
confrontatie. Twee toegesnelde 
agenten konden de twee 
mannen aanhouden. Ze zijn 
ter verhoor vervoerd naar het 
bureau.  

’Ik ben zwanger’, mompel ik 
tegen mezelf, ’ik ben écht zwan-
ger’. Zo begint het boek ’Uit 
Verwachting’ van Leonie van 
Mierlo. De 42- jarige geboren en 
getogen Katwijkse woont al jaren 
in Amsterdam en schreef een, 
deels autobiografisch, boek over 
een veertigjarige ’happy single’ in 
de grote stad, met lieve ouders, 
veel goede vrienden, een interes-
sante baan in de marketing, verre 
reizen en een leuk huis. Totdat de 
hoofdpersoon onverwacht zwan-
ger raakt en geconfronteerd 
wordt met ingrijpende beslissin-
gen die haar leven op z’n kop zet-
ten.

Door Marian Krijgsman

Leonie’s alter ego ’Niki van Kat-
wijk’ neemt je als lezer mee in een 
ademloze achtbaanrit vol gevoe-
lens, emoties, dromen en verwach-
tingen. Na de eerste schok van de 
ongeplande zwangerschap besluit 
Niki haar kindje te houden. De bi-
ologische vader wil, tegen Niki’s 
wens in, geen relatie met haar of 
hun kind. Ze gaat voor het alleen-
staand moederschap. Het warme, 
ontroerende moment als ze voor het 
eerst contact maakt met haar onge-
boren kindje staat in schril contrast 
met de kille houding van de ver-
pleegkundige in het ziekenhuis die 
haar meedeelt dat het kindje niet 
levensvatbaar is en dat haar zwan-
gerschap zal eindigen in een mis-
kraam.

Emotioneel

Leonie nam vorig jaar het besluit 
haar verhaal in boekvorm te gieten. 
Waarom eigenlijk? ’Na het blijde 
nieuws van de zwangerschap moest 
ik natuurlijk iedereen die het wist 
ook inlichten over de verdrietige 
kant, de miskraam. De reacties wa-
ren emotioneel. Veel vrouwen heb-
ben dit ooit meegemaakt, bij de 
eerste zwangerschap of tussen twee 
kinderen in. En zonder uitzonde-
ring bleek bij al die vrouwen onver-
werkt verdriet te bestaan. Verdriet 
om het kindje dat nooit is gekomen. 
Sterker nog, zij tellen een miskraam 
altijd mee als deel van hun gezin. 
De omgeving zegt vaak: ’Joh, het 
was nog niks’. En dat klopt niet. 
Het kind is nog klein maar de ver-
wachting is levensgroot aanwezig.’ 
Leonie gaat verder: ’Het meest na-
tuurlijke voor een vrouw is: het le-
ven geven en doorgeven.  Een mis-
kraam betekent: mislukking.  Je 
lichaam wijst het vruchtje af, dat 
voelt als falen. Over een miskraam 
praat je dan liever niet.’

Uit de reacties op de website van 
Leonie (www.leonievanmierlo.nl) 
blijkt dat ze een gevoelige snaar 
heeft geraakt. Haar boek is pas tien 
dagen oud en inmiddels zijn er tien-

tallen emotionele reacties geplaatst 
in het gastenboek. ’Ik moet zeggen, 
dat raakt me enorm. Ik had niet 
verwacht dat het boek zoveel emo-
ties los zou maken. Kennelijk help 
ik andere vrouwen met mijn boek. 
En dat is een heel mooi cadeau.’

’Sex and the City’

Naast het ontroerende verhaal 
over haar zwangerschap en het ver-
loop daarvan loopt er nog een an-
dere rode draad door het boek. 

Niki’s leven lijkt op het leven van 
de hoofdpersonen uit de populaire 
tv-serie en film ’Sex and the City’. 
’In principe heb ik dat leven ook ge-
leid’, zegt Leonie.  ’De goede baan, 
de verre reizen, mooie kleding en 
een grote schare vrienden. Een le-
ven waar ik bewust voor heb geko-
zen. Had ik iets in mijn hoofd, dan 
lukte dat meestal wel. Stage lopen 
bij Ralph Lauren in New York? 
Heb ik gedaan. Een jaar naar Pa-
rijs? Geen probleem. Een goede 
baan? Ik wilde graag bij de KLM 
werken, en dat is gelukt. Ik was 

daar Hoofd Public Relations en dat 
was écht een internationale top-
functie. Ik vloog de wereld over, heb 
verre reizen gemaakt. Het leek ide-
aal.’

En toch begon er iets te knagen. 
’Leven als single in de grote stad is 
net als rondrennen in een speeltuin. 
Alles is er. De musea, de goede res-
taurants, het uitgaan, de vrienden. 
Maar het is ook eenzaam en ego-
centrisch. Alles draait om jezelf. 
Heb ik het gezellig, heb ik het leuk, 
wie zal ik bellen? Terwijl ik vrien-
dinnen met hun gezinnetjes op za-
terdagavond op de bank zag plof-
fen, zat ik alleen, terwijl het nooit 
een bewuste keuze is geweest om 
single te blijven. Ik heb altijd de be-
hoefte gehad aan een partner, een 
soulmate, en een gezin te stichten 
maar op één of andere manier is dat 
nooit op mijn pad gekomen.’

 
Harde wereld

Tegelijkertijd verloor ook de top-
baan zijn glans. ’Ik lag soms nach-
ten wakker van mijn werk. Man, 

wat een stress heb ik gehad. Je loopt 
op de toppen van je tenen en het is 
een harde wereld. Die hardheid, 
daar had ik het op gegeven moment 
wel mee gehad.’ 

Leonie nam ontslag en zette haar 
talent in bij non-profit organisaties 
zoals Plan Nederland, SOS Kinder-
dorpen en Stichting CliniClowns. 
’Momenteel werk ik als zelfstandig 
consultant en coach voor bedrijven, 
instellingen en individuen en dat be-
valt me uitstekend.’

’Het hele proces rondom de 
zwangerschap en de miskraam heeft 
me veel inzicht gebracht. Onze ge-
neratie vrouwen is opgegroeid met 
de erfenis van onze moeders. Zij 
wensten voor ons een carriere, zelf-
standigheid en vrijheid. ’Afhanke-
lijk zijn’ was een vies woord, een 
slimme meid was immers op haar 
toekomst voorbereid. Dat maakt 
dat je soms hard in het leven staat, 
zo van: ’Ik heb niemand nodig’. 
Toen het mis ging met de zwanger-
schap had ik wél iemand nodig en 
werd ik gedwongen kwetsbaar te 
zijn en liefde en warmte te aanvaar-
den. Daardoor zijn vriendschappen 
verdiept.’

Luikje

’En dan, ook in verdriet zit een 
kans. Ik weet niet precies wie het 
heeft gezegd maar ik geloof er hei-
lig in: God doet nooit de deur dicht 
voordat hij ergens anders een luikje 
opent. Het is niet de bedoeling dat 
je in het donker leeft, je hebt wel de 
opdracht om naar dat luikje te zoe-
ken. Voor mij is dat luikje mijn 
boek. Ik hoop dat ik door dit boek 
mensen kan inspireren op een an-
dere manier met tegenslag en ver-
driet om te gaan. Dat ze niet opge-
sloten blijven in hun verdriet maar 
het delen. Ook in je verdriet mag je 
er als mens zijn. Hoe verdrietig de 
aanleiding ook is, was mijn kindje 
wel geboren, dan was dit verhaal 
nooit geschreven.’

Op zaterdag 22 november sig-
neert Leonie van Mierlo van 15.00 
tot 17.00 uur in Boekhandel Van 
den Berg, Achterweg te Katwijk. 
De eerste vijf  bezoekers ontvangen 
haar boek gratis.

’Uit Verwachting’ van Leonie van Mierlo

’Kennelijk help ik andere vrouwen met
mijn boek en dat is een heel mooi cadeau’

Op zaterdag 22 november signeert Leonie van 15.00 uur tot 17.00 uur in 
Boekhandel Van den Berg aan de Achterweg in Katwijk aan den Rijn.
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Volgens het college van burge-
meester en wethouders komen de 
door de PvdA genoemde klach-
ten over het asielzoekerscentrum 
(azc) ’niet helemaal overeen met 
de werkelijke situatie’. Dat 
schrijft burgemeester Jos Wie-
nen in antwoord op vragen van de 
PvdA. 

De PvdA kwam vorige maand 
met vragen over het azc op het voor-
malige vliegkamp Valkenburg. Die 
partij had ’verontrustende klachten’ 
ontvangen. Zou zouden voorzienin-
gen als recreatie- en speelruimte ont-
breken en zou er geen onderwijs zijn. 
Omdat de centrale keuken nog niet 
klaar is, zijn de bewoners verplicht 
diepvriesmaaltijden te kopen. Me-
dio oktober arriveerden de eerste 
asielzoekers. 

Fractievoorzitter Jan Haasnoot 
schreef geschrokken te zijn en vroeg 
aan burgemeester Wienen om zo 
snel mogelijk met het Centraal 
Overlegorgaan Asielzoekers (COA) 
in overleg te gaan ’om een mens-
waardige en veilige situatie te schep-
pen voor de vele mensen die nood-
gedwongen in het azc moeten 
verblijven.’

In de beantwoording stelt de bur-
gemeester, dat de opvang van asiel-
zoekers geen verantwoordelijkheid 
van de gemeente is, maar van het 
COA. Wel kan hij in ’algemene zin’ 
informatie geven, waarbij de burge-
meester stelt, dat het college van 

burgemeester en wethouders het 
oordeel van de PvdA niet deelt. 
’Het bieden van een goed dak bo-
ven het hoofd heeft wat ons betreft 
prioriteit boven een discussie over 
de hoogte van de inhouding op een 
verstrekte uitkering voor een maal-
tijd.’

Volgens Wienen vinden er inder-
daad nog wat werkzaamheden 
plaats, maar is er speelruimte voor 
de kinderen en wordt er onderwijs 
gegeven in een tijdelijke ruimte. De 
recreatieruimte is wel gereed, maar 
wordt nog niet gebruikt omdat ’er 
uit voorzorg eerst na enkele weken 
wordt geëvalueerd of alles op het 
centrum rustig verloopt’. 

Dat de mensen moeten betalen 
voor een maaltijd, vindt Wienen 
niet onlogisch. De vergoedingen 
voor asielzoekers zijn vastgelegd in 
de Regeling Verstrekkingen Asiel-
zoekers. ’En daarop wordt een be-
drag ingehouden voor de warme 
maaltijden. Dat bedrag bedraagt 
rond de 20 euro per week. Dat lijkt 
geen onredelijk hoog bedrag.’

De PvdA wilde eveneens weten, 
waarom er niet is gewacht met de 
opvang totdat alles echt klaar is. 
Wienen antwoordt, dat de gebou-
wen waarin de bewoners worden 
opgevangen wel klaar zijn. ’Het 
COA heeft op dit moment te maken 
met een tekort aan capaciteit en 
heeft alle mogelijke locaties nodig 
om asielzoekers goed op te kunnen 
vangen.’

College deelt kritiek 
PvdA over azc niet

Wat zouden leerlingen uit de groe-
pen 7 en 8 van de basisschool graag 
willen veranderen in hun leefomge-
ving? Daar komt maandag 18 mei 
2009 een antwoord op in de dan te 
houden Kindergemeenteraad. Acht 
’partijen’ van ieder acht leerlingen 
bespreken de door henzelf aangele-
verde projectplannen en kiezen er 
één uit. Het winnende plan wordt 
beloond met 2.500 euro. 

Het houden van een Kinderge-
meenteraad vloeit voort uit de Be-
grotingsraad 2008. De gemeente-
raad stelde daar vorig jaar 5.000 
euro voor beschikbaar met als doel 
leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen kennis te laten ma-
ken met de lokale democratie. Voor 
alle scholen wordt een lespakket 
aangeschaft met lessen over lokale 
democratie, de gemeente en de poli-
tieke besluitvorming. 

Het lespakket komt van het Insti-
tuut voor Publiek en Politiek. ’Door 
kinderen te confronteren met demo-
cratische besluitvorming en ze in het 
kader van de Kindergemeenteraad 
een duidelijke verantwoording te ge-
ven, ondervinden ze dat ze mogelijk-
heden hebben om samen met ande-
ren invloed uit te oefenen op hun 
leefomgeving’, stelt het Instituut. 

De leerlingen mogen een klein-
schalig project kiezen dat van in-
vloed is op de inrichting van hun 
eigen leefomgeving. Dat project-
plan wordt besproken in de Kinder-
gemeenteraad waarbij de leerlingen 
ervaring opdoen met vergaderen, 
discussiëren, elkaar overtuigen, 
luisteren naar andere opvattingen 
en besluiten nemen. Voor de ge-
meente kan zo’n raad een informa-
tiebron vormen van de ideeën van 
kinderen over hun leefomgeving of 

de kindvriendelijkheid van bepaal-
de wijken of straten. Voor het win-
nende plan stelt de gemeente 2.500 
euro beschikbaar.

Vanwege het flinke aantal basis-
scholen in de gemeente Katwijk 
(ruim dertig), heeft het college van 
burgemeester en wethouders beslo-
ten om jaarlijks een selectie te ma-
ken van de scholen die mee doen 
aan die Kindergemeenteraad. Vol-
gend jaar zijn dat acht scholen met 
ieder acht leerlingen. 

Het beschikbare budget van 5.000 
euro is niet voldoende om alle kos-
ten te dekken. De totale kosten ko-
men uit op 8.200 euro. Voor het 
resterende bedrag moet nog dek-
king worden gezocht. 

Het voorstel over de Kinderge-
meenteraad stond vorige week dins-
dag ter kennisname op de agenda 
van de raadscommissie Welzijn.

In Kindergemeenteraad

Kinderen mogen 2.500 euro
gebruiken voor uitvoeren plan

Hij heeft een aantoonbare be-
stuurlijke ervaring, durft vernieu-
wend op te treden en is een ijzer-
sterke vervanger voor ex-minister 
Ella Vogelaar. Deze loftuitingen 
zijn de afgelopen week in het 
nieuws geweest en hebben betrek-
king op Eberhard van der Laan 
(53), de nieuwe minister voor 
Wonen, Wijken en Integratie. 
Geboren in Leiden maar zijn 
jeugd bracht hij door in Rijns-
burg. En daarmee heeft Rijns-
burg haar eerste minister in het 
kabinet. 

Van der Laan komt uit een gezin 
met zes kinderen, waarvan hij de 
jongste is. Politiek kreeg hij met de 
paplepel ingegoten, want zijn vader, 
de bekende huisarts Van der Laan, 
was raadslid voor de ARP in het 
bloemendorp. In 1983 studeerde 
Van der Laan cum laude af in de 
rechten aan de VU te Amsterdam 
en ging als advocaat aan de slag. 

Zijn politieke carrière startte hij 
als assistent van de Amsterdamse 
wethouder Jan Schaefer. Van 1990 
tot 1998 was Van der Laan voor de 
PvdA lid van de Amsterdamse ge-
meenteraad, waarin hij vanaf okto-
ber 1993 fractievoorzitter was. Een 
jaar later was hij lijsttrekker bij de 
Amsterdamse gemeenteraadsver-
kiezingen. 

Na zijn vertrek uit de politiek 
werd hij fulltime advocaat. Met een 
compagnon richtte hij het advoca-
tenkantoor Kennedy Van der Laan 
op. Hij is een ervaren procesverte-
genwoordiger, met ruime expertise 
op het gebied van civiele en straf-
rechtelijke aansprakelijkheid, vast-
goed en vrijheid van meningsuiting. 
Zijn cliënten vragen hem voorna-

melijk om advies in gevoelige en 
complexe zaken. Van der Laan is 
een expert op het gebied van pu-
bliekprivate samenwerkingsvor-
men, waarbij hij zowel overheden 
als marktpartijen vertegenwoordig-
de.

Naast dit werk was Van der Laan 
voorzitter van het bestuur van het 
Verzetsmuseum in Amsterdam en 
het W.E. Jansenfonds. Ook is hij lid 
geweest van de Raad van Toezicht 
van de Publieke Omroep en het Be-
stuur Het Nieuwe Parool. Voorts 
heeft hij in het bestuur gezeten van 
De Groene Amsterdammer, kunst-
stichting De Appel en  Kindercircus 
Elleboog. In 2006 was hij informa-
teur bij de onderhandelingen voor 
een nieuw collegebestuur van Am-
sterdam.

Van der Laan staat dus nu voor 
een nieuwe uitdaging. Hij heeft al 
laten weten de zogeheten Vogelaar-
wijken ook zo te blijven benoemen. 

Eberhard van der Laan is ge-
trouwd en vader van vijf  kinderen.

Eerste Rijnsburgse 
minister in kabinet
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schooljaar mee begonnen. ’Ook 
daar was veel vraag naar. Zelf  vroe-
gen we ons af, of dat voor kinderen 
nou leuk zou zijn om de hele dag op 
school te verblijven. Maar dat is 
ons alles meegevallen. De kinderen 
hebben het naar hun zin. Ze kunnen 
gebruik maken van het schoolplein 
en de gymzaal’, zegt Bruggeman. 
’Er worden spelletjes gedaan, ge-
knutseld, gelezen’, vult Molenaar 
aan. Momenteel maken zo’n dertig 
leerlingen gebruik van de naschool-
se opvang.

De schooldirecteur denkt al na 
over een volgende stap. ’Je kunt 
meer activiteiten organiseren. Sa-
men met KOK gaan we kijken of 
we andere verenigingen uit kunnen 
nodigen. Een sportvereniging bij-
voorbeeld of iets cultureels wat je 
de kinderen kunt bieden. Dan heb 
je echt een brede school.’

Huiselijk

Voor de buitenschoolse opvang 
en Klein Duimpje heeft de Marnix-
school twee lokalen beschikbaar. 
Die lokalen zijn opgeknapt en hui-
selijk gemaakt met bijvoorbeeld zit-
banken, plantjes, een tv en een kast 
vol spelletjes en boeken. Die twee 
lokalen heeft de school over een 
jaar of twee wel weer zelf  nodig. 
Gelukkig is een oplossing voor de 
buitenschoolse opvang al voorhan-
den. 

Op het schoolplein staat nu een 
gebouwtje waar het bestuur van de 
stichting voor Protestants Christe-
lijk Onderwijs Katwijk (PCOK) 
kantoor houdt. Dat gebouwtje 
moet te zijner tijd plaats maken 
voor de nieuwe huisvesting voor de 
buitenschoolse opvang. 

Klein Duimpje

Sinds de herfstvakantie is peu-
terspeelzaal Klein Duimpje in de 
Marnixschool ingetrokken. Brug-
geman: ’Dat was een duidelijke 
vraag van onze leerkrachten. Voor 
de kinderen is de overgang naar de 
basisschool veel makkelijker als zij 
al in die school op de peuterspeel-

Marnixschool is brede school
zaal zitten. Als we een feest heb-
ben, organiseren we dat ook voor 
de peuterspeelzaal. We hebben 
goed overleg met de leidsters. En 
door kinderen al zo vroeg te vol-

gen, weet je ook of  ze extra zorg 
nodig hebben en kun je daar snel 
op inspelen. We willen onze leer-
lingen een veilige omgeving bie-
den.’

LEONIE VAN MIERLO
SIGNEERT HAAR DEBUUTROMAN 

”UIT VERWACHTING” 
IN KATWIJK

Zaterdag 22 november van 15.00 tot 17.00 uur 

(5 GRATIS exemplaren voor de eerste bezoekers)




