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Nog geen live dienst in Witte Kerk

Sophia Scholen
bant Zwarte Piet
BOLLENSTREEK n Sophia Scholen,
de grootste aanbieder van basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, stopt met Zwarte Piet op
haar 28 scholen.

Het bestuur heeft dit besloten na
zorgvuldig overleg met de schooldirecteuren, de toezichthouder
en de medezeggenschap van ouders en personeel. Verschillende
scholen hadden Piet al eerder aangepast. Zwarte Piet is zelden kwetsend bedoeld, laat staan racistisch,
maar wordt regelmatig wel zo
ervaren. Sophia Scholen past Piet
aan met respect voor degenen voor
wie deze wijziging niet zou hoeven.
De exacte invulling van Piet, zoals
andere kleuren en kleding, is aan
de school.

Versoepelingen,
maar geen kermis
UPDATE n Voorzitter Hans Janssen van de Oranjevereniging
laat weten dat, ondanks dat de
Overheid versoepelingen van
de maatregelen om het Covid-19
virus tegen te gaan aankondigde, de kermis op de Brink, zoals
eerder al werd vermeld, dit jaar
echt niet doorgaan.

In de Witte Kerk zijn er weer live diensten vanaf 30 augustus. | Foto en tekst: Caroline Spaans

RELIGIE n In tegenstelling tot de zeven kerken die tot de Parochie Sint

Maarten horen, gaat in het weekend van 4 en 5 juli de Witte Kerk nog niet
open. Ds. Esmeralda Mandemaker laat weten: “De Witte Kerk is natuurlijk
erg klein en we moeten ons wel aan de 1,5 meter maatregelen houden.

De krant niet
ontvangen?
Bel De Schakel
0252-241420

Ook nu we merken dat er weer meer toeristen in Noordwijkerhout zijn,
die graag in de kerk komen, houden we voor de zekerheid de deuren nog
even dicht. We hopen van harte dat de eerste dienst weer plaatsvindt op
30 augustus. Tot die tijd zijn de diensten online te volgen.”

VVSB sluit ‘raar’ seizoen gezellig af
VOETBAL n Voor haar jeugd houdt

Afhaalpunten
Noordwijkerhout:

VVSB vrijdag 3 juli (18.30 – 20.30
uur) en zaterdag 4 juli (10.00 –
16.00 uur) een gezellige voetbalactiviteit. De club wil dit rare
seizoen met een leuke activiteit
voor de jeugd afsluiten. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom.

Wagenaar en van Halem
Havenstraat 10

Het programma ziet er als volgt uit:
vrijdag 3 juli van 18.30 tot 20.30 uur

Spar, Breeland 2a, de Zilk

voor meisjes tot en met 12 jaar: clinic met Jonna van der Velden (Ajax
en Jong Oranje), circuit training,
wedstrijdjes. Zaterdag 4 juli van
10.00 tot 12.00 uur voor jongens
tot en met 12 jaar: clinic met VVSBtrainers, circuit training, wedstrijdjes en van 13.00 tot 16.00 uur voor
jongens en meiden van 13 tot en
met 18 jaar een trainingscircuit en
onderlinge oefenwedstrijden. Meer
info op: www.vvsb.nl.

EEN MOOI KUNSTGEBIT

VVV Noordwijkerhout
Dorpsstraat 8

Solassi, Duinschooten 12
Vink multimedia
Havenstraat 9a

3 STUKS
3.30
OP=OP

Coca-Cola
Regular of Zero ﬂ es
1 liter

1GS
Max. 12 ﬂ essen per klant

Deze actie is geldig t/m zaterdag 4 juli 2020 bij Vomar Noordwijkerhout.

DON

OOK
DER OP
DAG
OPE AVOND
N!

Gratis advies
Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten
Avond of weekendafspraak in overleg
Aangesloten bij uw zorgverzekeraar
Weekenddienst 06 1 777 6 777

Stichting Munnekeweij
Via Antiqua 25

De Wijde Blick Camping
Schulpweg 60
Noordwijkerhout

Eerder liet Janssen al weten dat het
teveel extra maatregelen met zich
mee zou brengen: “Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat gelet op
alle maatregelen die nu getroffen
moeten worden, de onzekerheid
over het verloop van de besmettingen en de zorg voor de gezondheid
en veiligheid van de bezoekers van
(onder andere) de kermis, maar
ook bij deelnemers, vrijwilligers,
het publiek bij de activiteiten en
onszelf het niet mogelijk is de
Oranjefeesten in de huidige vorm
door te laten gaan. Maar,” zo verzekert hij, “in samenwerking met de
NOV is de nieuwe invulling van het
programma heel bijzonder en niet
te missen! Het wordt een geweldig
alternatief, waaraan we hard aan
‘t werk zijn.” Een update volgt en
staat komende week in deze krant.

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk
KANAALSTRAAT 187a
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