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BERGEN - Leden van de His-
torischeVereniging Bergen zijn
welkom tijdens een lezing op
donderdag 27 maart om 19.30
uur in de Ruïnekerk. Sprekers
zijn Jesse van Dijl en Harry de
Raad van het Regionaal Ar-
chief Alkmaar. Harry de Raad
bespreekt aansprekende ar-
chiefstukken uit het oude ar-
chief van Bergen. Prachtige
voorbeelden van oud-schrift,
smeuïge anekdotes uit vervlo-
gen tijden en spannende ont-
hullingen uit lang gesloten boe-
ken passeren de revue. Na de
pauze is het de beurt aan Jesse
van Dijl. Hij doet een greep in
de historische filmcollectie van
Bergen. In zwart-wit en zonder
geluid komt Bello voorbij puf-
fen. Er zijn beelden van een
busrit van Bergen naarAlk-
maar uit 1938, van de Katingo
in 1954/1955 op het strand, een
intocht van Sinterklaas en een
'Ouden van Dagenrit' naar
Schiphol. Het verleden van
Bergen komt weer even hele-
maal tot leven. Alleen toegan-
kelijk voor leden.

Anekdotes uit
vervlogen
tijden

Mike en zijn geliefde Bas zijn
een avondje samen thuis. Mike
kookt pasta en Bas heeft een
rotdag op zijn werk gehad.
Mike ziet in dit intieme 'diner
voor twee' een aanleiding om
het eens over de toekomst van
de relatie te hebben, waarbij de
woorden 'wil je met me...' in de
lucht blijven hangen, omdat de
telefoon gaat. Vanaf dat mo-
ment is het dus niet meer rustig
in huis door de verschijning
van een hele stoet onuitgeno-
digde en ongewenste gasten.
Wat een intiem diner voor twee
had moeten worden loopt uit
op een avond vol verrassingen,
vliegend servies en verwarring.

De grote stoer uitziende Mike
wil zo graag gehoord en gezien
worden door zijn partner Bas,
maar ja, Bas is op zakenreis
naar Stuttgart geweest en is
moe, of was het nou Frankfurt?
De voorstelling begint om
20.15 uur. Spelers op deze
avond zijn Pjer de Goede,
Tiny de Rover, Dick de Boer,
Linda Blom, DianaVeenstra
enArie Ploegstra. De regie is
in handen van Sylvia Ren-
ting. Kaarten kosten 10 euro
en zijn vooraf te bestellen bij
De Blinkerd via 072-5092068
of www.VAT70.nl. Na de
voorstelling is er live muziek
van DJMartin Bowra.

VAT70 speelt 'Gewoon,
Gewoon' in De Blinkerd

SCHOORL - In De Blinkerd is op zaterdag 29 maart een
nieuwe voorstelling vanVAT70 te zien. Het toneelgezel-
schap brengt de relatiekomedie 'Gewoon, Gewoon'.

Wat een intiem diner voor twee had moeten worden loopt uit op
een avond vol verrassingen, vliegend servies en verwarring.

Waar moet je mee vissen en
welke vis vang je met welk
aas? Hoe diep of juist hoe on-
diep moet je vissen? Allemaal
vragen die in de cursus aan de
orde komen. Kinderen leren
niet alleen hoe vissen op de
juiste manier gevangen moe-
ten worden, het draait ook om
de natuur. Tevens valt er veel

te leren over wat er in de na-
tuur leeft, zowel op de water-
kanten als in het water. Na de
theorie is het tijd voor de
praktijk.
Cursusdagen zijn op 2, 9, 16
en 19 april. Kosten zijn 12,50
euro. Opgeven via 06-
12622370 of boontje1@zig-
go.nl.

Vissen voor Kids
BERGEN - Kinderen van 8 tot en met 13 jaar kunnen
leren vissen bij hengelsportvereniging De Karper. De
cursus 'Vissen voor Kids' begint woensdag 2 april om
13.30 uur in deWillemAlexanderschool aan het Kapel-
weidtje 2.

Weet u wat het stomste is van
gehandicapt zijn? De afhanke-
lijkheid. Ik dacht dat ik in
Heerhugowaard mijn vrijheid
had gevonden, maar toen be-
reikte mij donderdag het vol-
gende bericht: vanaf 1 mei
moet ik iedere dag, braaf voor
middennacht in mijn bedje lig-
gen. De cliëntenraad en ik
kwamen direct in opstand,
maar het besluit was al geno-
men. Hoe hard we ook protes-
teerden, we ramden tegen een
deur die allang was vergren-
deld. Nu komt de afhankelijk-
heid om de hoek kijken: ik kan
wel gaan weigeren om voor
twaalven naar bed te gaan,
maar zonder hulp kom ik er
niet in. Het woord 'verhuizen' is
weer gevallen, maar ik weiger.
Mijn naambordje hangt net
naast de deur en die blijft hier
nog heel lang hangen. Op zulke
momenten dat ik schreeuw,
maar niemand luistert, wil ik
naar Schoorl. Even de ver-
trouwdheid in me opsnuiven en
met mijn ouders praten om te
kijken wat zij ervan vinden.
Maar dat gaat niet, want de
hele Damweg ligt open. Zelf-
medelijden is niet een woord
dat in mijn woordenboek voor-
komt, ik haat het. Wat ik wel
kan zeggen, is dat ik me erg
onthand voel. Ik dacht dat ik
dit makkelijker kon accepteren,
aangezien mijn leven in Nieu-
we Niedorp niet veel anders
was: daar moest ik ook op tijd
naar bed en kon ik eerst ook
niet makkelijk naar Schoorl.
Maar ik heb aan deze vrijheid
geroken en die geur bevalt me.
Ik weet nog niet hoe, maar deze
nachtvlinder geeft haar vleu-
gels niet zomaar op.
Robin Corbee

Vrijheid

Yuri's avontuur is onderdeel
van deArctic Venture expedi-
tie, een recordpoging om het
'dak vanAmerika' over te ste-
ken vanAlaska, over Canada
naar Groenland, per kajak en
ski's. Met de expeditie wilYuri
de op één na grootste wildernis
van de planeet verkennen, en
ook zijn fysieke en mentale
grenzen. Als eerste mens ooit
zal hij deze tocht alleen onder-
nemen. Op eigen kracht, zon-
der hulp van motorische voer-
tuigen. Om anderen te
inspireren maakt hij haarscher-
pe video's, en foto's en reporta-
ges die onderweg per satelliet
worden verzonden.

Eskimo's en Indianen
"Vorig jaar hoorde ik inAlaska
een verhaal van twee honderd
jaar gelden. Het ging over een

Eskimo die Howard Pass over-
stak met sledehonden, terwijl
hij op de vlucht was voor In-
dianen die wraak op hem wil-
den nemen. Op weg naar de
Arctische oceaan wil ik dezelf-
de bergpas oversteken door het
Brooks gebergte, een bergge-
bied vier keer zo groot als de
Alpen. De eerste en waar-
schijnlijk laatste Europeanen
die dit deden waren Luitenant
Stoney en Ensign Howard in
1885, tijdens een sledehonden
expeditie met drie Eskimo´s als
gids. De bergpas is een van de
weinige passages die toegang
geeft tot de 'North Slope', de
grootste en meest afgelegen
wildernis van deVerenigde
Staten."

Sponsors
De afgelopen maanden heeft

Yuri maanden niet alleen
hard gewerkt aan de voorbe-
reiding van de expeditie,
maar ook aan het vinden van
sponsoren, het verbeteren
van de website en het geven
van lezingen. Yuri: "Er is
een webpagina ontwikkeld
waar je kilometers kunt
sponsoren, zodat je mij
vooruit kunt helpen bijvoor-
beeld met de aanschaf van
proviand. Deze pagina staat
als link boven de wereld-
kaart op de LoneWolfAd-
ventures website. Er is ook
een boekje met harde kaft
beschikbaar met de hoogte-
punten van het eerste sei-
zoen, in 2013."

Volgen
Als Yuri zijn bestemming in
Canada haalt, is hij de eerste
mens die deze route op ei-
gen kracht heeft afgelegd.
En dan moet de tocht naar
Groenland in het derde sei-
zoen nog beginnen. Wil je
op de hoogte blijven van dit
epische avontuur? Kijk dan
op www.lonewolfadventu-
res.com of ga naar www.fa-
cebook.com/arcticventure.

Recordpoging van Schoorlse avonturier

Yuri op poolexpeditie

SCHOORLDAM -AvonturierYuri Klaver vertrekt eind
maart naarAlaska voor het tweede seizoen van deArctic
Venture expeditie. Hij begint langs de Noatak rivier waar
hij vorig jaar zijn kajak heeft achtergelaten. Na deze uit
de sneeuw te hebben geschept trekt hij deze als een slede
over een bergpas in het zeer afgelegen Brooks gebergte.
Vervolgens vindt hij zijn eenzame weg stroomafwaarts
over de Colville rivier en langs de Noordelijke IJszee tot
diep in Canada. De tocht zal zes maanden duren.

(Foto: Yuri Klaver)

Loop over water en train on-
dertussen de balans. 'Zorbing',
een nieuwe hype overgevlogen
uit Nieuw-Zeeland, is de nieu-
we activiteit dit jaar. Kinderen
kunnen in een opgeblazen bal
rollen over het water of
strand. Ook de kinderen van
zomerkampen in Egmond en
Castricum kunnen zich wagen
aan het 'zorben'. Naast zor-
bing ziet DJUS nog meer mo-
gelijkheden ontstaan in vorm
van zee-educatie, nieuwe spel-
len en betere omstandigheden
om te leren surfen.
Meer informatie via
www.djus.nl of 072-5092773.

Kansen voor kampen op nieuw
strand Camperduin

SCHOORL - De Jongens uit Schoorl (DJUS) zien geweldi-
ge kansen voor de zomerkampen door in te spelen op on-
der andere de lagune, kustbelevingscentrum en grotere
strand dat Camperduin in de nabije toekomst definieert.

BERGEN - Het Bergense
Woodlands Festival vindt za-
terdag 31 mei voor de vierde
keer plaats met kunst, cultuur,
live bands, singer-songwri-
ters, DJ's en theater. Eén van
de doelstellingen van Wood-
lands Festival is om talent een
plek te geven. De afgelopen
drie edities stonden er arties-
ten en bands die datzelfde
jaar of het jaar erna de Grote
Prijs van Nederland wonnen.

Er zijn DJ formaties ontstaan
die na Woodlands Festival een
eigen organisatie vormden en
DJ's die na het festival natio-
naal doorbraken. Op vrijdag
28 maart en 18 april strijden
bands in Podium Victorie om
een plek op Woodlands. De
finale vindt plaats op vrijdag
16 mei. Nieuw is de aparte
contest voor singer/songwri-
ters in Podium Taverne in
Bergen. Inschrijvingen voor

deze competitie op 11 mei
kunnen naar singersongwri-
ter@woodlandsfestival.nl.
De organisatie van Wood-
lands is nog altijd op zoek
naar creatievelingen, timmer-
lieden, vrijwilligers, sponso-
ren en andere Woodlanders
die iets willen bijdragen om
van de komende editie een
succes te maken. Meer infor-
matie via info@woodlands-
festival.nl.

Woodlands Festival
En verder
< August: Osage County (FilmArt) < 3 Days to Kill
< Hartenstraat < Need For Speed 3D
< 300: Rise of an Empire 3D < Kenau
< Toscaanse Bruiloft < The Monuments Men
< 12 Years A Slave (FilmArt) < Sneak Preview
Kinderfilms
< De LEGO Film NL (2D & 3D) < Frozen NL (3D)
< Het Regent Gehaktballen 2 NL (3D & 2D) < Mees Kees op Kamp
< Mr. Peabody & Sherman NL (3D & 2D) < K3 Dierenhotel
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Kijk voor het actuele filmprogramma op
www.CineMagnus.nl of bel 0224 224060
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