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schoeisel of muziekinsrrument. 
Voor deze zaken moet een aan
vraag worden gedaan. Steek
proefsgewijs wordt gecontro
leerd of het geld i nderdaad daar
aan besteed wordt. 

Om moeilijk bereikbare kin
deren te bereiken, worden pro
fessionals ingezet d ie dichtbij de 
kinderen staan, zoals leerkrach
ten, schoolartsen en (jeugd) 
hulpverleners. Met name lande
lijke ini tiatieven zoals het Jeugd
sportfonds, Jeugdcu]tuurfonds 
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aadslid 
:1n 	 lieu als thema. We moeten veel 
ct 	 organiseren, zoals het neerzet

ten van afvalbakken en toilet
ten. Maar dat is erg leuk." 

~an De groepen kregen 's mid
's dags de gelegenheid vragen te 

stellen aan deskundigen. "Wij 
nrij willen iets in de stad organise
.d ik ren voor publiek. Alleen kost 
tC- het opruimen van troep ons 
n geld. Mogen wij hiervoor niet 
en Bureau Halt inschakelen?", al
m.i- dus een van de leerlingen. 

en Stichting Leergeld werken al 
met deze 'intermediairs'. De ge
meente haakt aan bij deze al be
staande initiatieven. 

De staatssecretaris van sociale 
zal(en heeft als ambitie het aan
tal 'kinderen dat maatschappelijk 
ruet meedoet om redenen van ar
moede deze kabinetsperiode met 
de helft terug te brengen. Daar
toe hebben het college en de 
staatssecretaris vorig jaar het 
convenant 'Kinderen doen mee!' 
ondertekend. 

Extra bord N242 
naar afslag 
Den Helder 
ALKMAAR - De provincie zal een 

. extra bewegwijzeringbord voor 
de afslag Alkmaar-Den Helder 
op de N242- voor de afslag rich
ting het verkeersplein Kooimeer 
plaatsen. Op die manier wordt de 
huidige onoverzichtelijke situa
tie duidelijker gemaakt. 

PvdA~statenlid Liesje Klomp 
kaartte de onoverzichtelijke si
tuatie op verzoek van de Alk
maarse PvdA onlangs aan bij de 
provincie, en die heeft ntl beslo
ten een extra bord te plaatsen. 

Door het ontbreken van een 
bewegwijzeringbord op de N242 
is hetbij verkeersplein Kooi meer 
onoverzichtelijk. 

Het laatste bord om richting 
Alkmaar-Den-Helder te rijden 
bij Kooimeer staat schuin achter 
een geluidscherm en is hierdoor 
slecht te zien. Daarom rijden 
mensen soms, onbewust, de A9 
op en kunnen dan pas bij Aker
sloot keren. Ook chauffeurs die 
vanuit bedrijventerrein Overdie 
invoegen, zien dit bord pas te 
laat en voegen dan soms vantlit 
de invoegstrook in, om die later 
weer op te moeten. Dit leidt tot 
onveilige siruaties. 

Rijschoolhouders en het Cen
traal Bureau Rijvaardigheidsbe
wijzen (CBR) vragen al langer 
aandacht voor de onduidelijke 
situatie. Het Alkmaarse PvdA
raadslid Atif Yar nam · hierover 
contact op met de PvdA-fractie in 
Provinciale Staten. PvdA-staten
lid Liesje Klomp kaartte de zaak 
aan bij gedeputeerde Mooij en 
zijn ambtenaren. 

Paranormale 
beurs Daalmeer 
ALKMAAR - In wijkcentrum 
Daalmeer wordt zondag van 12 
tot 17 uur een paranormale beurs 
gehouden. 

Verschillende mediums en 
therapeuten zij n met stands aan
wezig. Entree: 5 euro/6s plus
sers: € 3,50, kinderen tot 12 jaar 
gratis. Meer informatie bij Sieo
tje Nicolina-Pluim: 06-13214776 
of kijk op: 

www.degevendehanden.org 

uur. Transporter 3, do. 19 uur, vr. 18-45 en 
21.45 uur, za. 18.45 uur, ma. en di. 20.15 
uur. Spion van oranje, do. 19 uur, vr. 18.45 
uur, za. 18.45 en 21.45 uur, zo. 16 en 20 
uur, ma, di. en wo. 20 uur. Benjamin But
ton, do. 20 uur, vr. en za. 21.15 uur, 10. 16 
en 20 uur, ma., di. en wo. 20 uur. Valkyrie, 
do. 20 uur, vr. en za. 18.45 en 21.45 uur, 10. , 

ma., di. en wo. 20 uur. Yes man, vr en za. 
18.30 uur. Australia, do. 20.15 uur, vr. en ra 
21 uur, zo. en wo. 20.15 uur. Oorlogswin
ter, ZO.~6.15 uur. Hondenhotel, Nederland
se versie, za. 14.15 uur, zo. 13.30 uur, wo. 
14.15 uur. Bolt, Nederlandse versie, za. 14 
uur, zo. 13.15 en 16 uur, wo. 14 uur. Kikker
dril, za. 14 uur, zo. 13.15 en 16 uur, wo. 14 
uur. Despereaux de dappere muis, za. 14 
uur, zo. 13.15 uur, wo. 14 uur. 
PROVADJA (tel. 072-5U0136) -Cloud 9 do., 
vr. en za 20.30 uur, zo. 16.30 uur, di. en wo. 
2030 uur. Blindness, vr. en za. 16.30 uur, 
zo. 2030 uur. Waltz with Bashir, getekende 
documentaire, vr., za., zo. en ma. 20.15 uur. 
De Heksen Ro.ald Dahl, zo.14 uur. Blue Vel
vet, ma. 20.30 uur 

HEERHUGOWAARD 
METRO (tel. 072'5720800) - Spion van 
Oranje, do., 20.30 uur, vr., za. en zo., 16.15, 
19.15 en 22 uur, ma. en di. 20.30 uur, wo. 
16.15 en 20.30 uur. Kikkerdril, za., zo., ma., 
dl. en wo. 13.45 uur. Benjamin Button, do. 
20 uur, vr., za. en zo. 21 uur, ma.• di. en wo. 
20 uur. Bolt, Nederlandse versie, vr. 16 en 
18.30 uur, za. en 20.13.30,16 en 18.30 uur. 
ma. en di. 1330 uu r, wo. 1330 en 16 uur. 
Slumdog Mlltlonaire, do. 20.15 uur, vr., za. , 
en 20 15.45, 18.-30 en 21.15 uur, ma., di. en 
wo. 20.15 uur en di. 14.15 uur. Despereaux 
de dappere muis, za.• 20., ma., di. en wo. 
13.15 uur. Valkyrie, do. 19.45 uur, vr., za. en 
zo. 21.30 uur, ma., di. en wo. 19.45 uur. 
Transporter 3, vr. , za. en zo. 19 uur. Trans
porter 3, vr., za. en zo. 19 uur. Kikkerdril, , 
vr., za., zo. en wo. 16.45 uur. De maanprin
ses en geheim van het witte paard, za.• zo., 
am. en wo. 14.15 uur. Yes man, do. 19.45 
uur, vr. en za. 21.45 uur, zo. 19 en 21.45 
uur., Marley and me, vr. en za.. 19 uur. Aus
trafia, ma. en di. 19.45 uur. Sneak preview, 
wo. 20.45 uur. Oorlogswinter, vr., za., zo.en 
wo. 16.30 uur. Madagascar, Nederlandse 
versie, za., zo., ma., di. en wo. 14 uur. 

CASTRICUM 
CORSO THEATER (0251-6522919) - The kil 
ling, do. 20 uur, zo. 15.30 uur. Spion van 
oranje, vr. en za. 18.30 uur, za., di. en wo. , 
20 uur. Benjamin Button, vr. en za. 21 uur, 
zo., ma., di. en wo. 20 uur. Coas Calmo, do. 
20 uur, vr. en za. 21.30 uur, ma. 20 uur. Kik
kerdril, za.14 uur, zo. 13.30 uur, wo.14 uur. 
Bolt,vr. 18.30 uur; ra. 14 en 18.30 uur, zo. 
14.30 uur, wo. 14 uur. 

BERGEN 
(INE BERGEN (tel.072-5896310) Un conte 
de noël, do., 20 uur, vr. en za. 21 uur, zo. 16 
uur. 

Donderdag 
RTV AlXMAAR 
AU<MAAR - de gehele dag tekst-tv met lo

kaal Alkmaars nieuws. Om 15 en 17 uur re

al live. 

radlol 

7, 9, 10, 12, 14. 16. 18, 20 en 22 uur: 

nieuws- en weerbericht. Ieder half uur re
gionieuws. 

07-09 uur: RTV Noord Holland: 

Og'10 uur: herhaling Alkmaar Actueel. 

10·12 uur: Bij Alkmaar op de koffie met 

Marion Bakkum. 

12-13 uur: RIV Noord Holland_ 

13-14 uur: Lunchen met. 

14-16 uur: Info at met [)'day met Marion 

en Brigitte. 

16-17 uur: Kaaskoppen. 

17-18 uur: Alkmaar Actueel met Arie van 

Westerop. 

18-19 uur: Bertje Doperwtje. 

20-21 uur: Mooij en Hatlink sho'" 

en Joost. 

21.23 uur: Country/ blup ' 


kam p. 

23-00 uur: JAH F' 
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