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Dealer met
harddrugs in
ondergoed

Kiwanishuis Metamorfose voor familiekamer, speelhoek en appartementen

Heemskerk ✱ De politie heeft in
de nacht van woensdag op donderdag een man van 25 uit
Heemskerk aangehouden op
verdenking van het dealen in
harddrugs. De man werd door
agenten betrapt tijdens een
drugsdeal. Hij probeerde er
vandoor te gaan met zijn auto,
maar kon snel worden aangehouden in de Jan van Scorelstraat. De man bleek in het bezit
te zijn van verdovende middelen, smartphones, een flink
geldbedrag, een boksbeugel en
pepperspray. Ook was hij onder
invloed van alcohol en had hij
meerdere wikkels harddrugs in
zijn ondergoed verstopt. Alle
verdovende middelen zijn in
beslag genomen. De Heemskerker is ingesloten op het politiebureau in Haarlem.

Anbo wil leden
raadplegen

Beverwijk ✱ Interieurstyliste Saskia van der Lans zet in de familiekamer van
het Kiwanishuis een vaas neer op de salontafel. Het Kiwanishuis, op loopafstand van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, heeft een heel nieuw interieur gekregen. ,,Het was erg verouderd’’, vertelt Saskia. ,,Veel formica, grenen,
iedere kamer een eigen kleurtje.’’ Ze heeft er met rustige kleuren als wit en
grijs, bijzondere meubeltjes en spullen, aparte houten wanden en mooie verlichting een eigentijds plaatje van gemaakt.

Onrust in
Velsen-Noord
Van onze verslaggever
Velsen-Noord ✱ In
VelsenNoord is enige onrust ontstaan
vanwege geruchten over de
komst van asielzoekers. De verwarring was vorige week compleet toen politiemensen zich
verschansten in de lege panden
van de Triangel. Al snel heette
het dat hier tientallen vluchtelingen in zouden komen. ,,Bij
mijn bloemenkraam werd er
veel over gesproken’’, aldus
Leo Aardenburg die behalve
bloemist ook voorzitter van
het Wijkplatform VelsenNoord is. Uit navraag bij de politie bleek het te gaan om een
oefening. Raadslid Peter Stam
schrijft op de Facebookpagina
’Je bent Velsen-Noorder als… ’:
er is nogal wat onrust in het
dorp rond de leegstaande scholen en daaraan gekoppeld de
mogelijke opvang van vluchtelingen. Hier is ABSOLUUT
geen sprake van. De scholen
zullen worden gesloopt en de
ruimte komt vrij voor woningbouw. Het gedoe met de politie
was slechts een oefening.’

Het Kiwanishuis dat enkele weken dicht is geweest voor de herinrichting,
wordt vanmiddag officieel heropend. Daarna kunnen ook de families van met
name jonge brandwondenpatiënten die in het RKZ liggen, er weer terecht om
te logeren. Het logeerhuis heeft vier appartementen, een familiekamer en een
speelhoek.
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➔ Regionaal 4 en 5: ’Iedereen moet zich hier thuis voelen’

College moet geheimhoudingsvoorstel terugnemen

Motie van treurnis
bleef net in de zak
Bart Vuijk

b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl

Beverwijk ✱ Een motie van treurnis,
een politiek dieptepunt van elk college, bleef maar net in de zak van de
fractie VVD Ferraro. De fractie fileerde donderdagavond het rammelende voorstel van het college om de
uitslag van de aanbesteding van de
catering van het Beverwijkse stadhuis geheim te verklaren.
Fractieleider Serge Ferraro had namelijk ontdekt dat het voorstel zo
was geredigeerd, dat er werd gezondigd tegen de wet. Een geheimhoudingsvoorstel van het college moet
in de ’eerstvolgende’ raadsvergadering worden bekrachtigd. Inmiddels zijn er al drie raadsvergaderingen verstreken, en in het geheimhoudingsvoorstel van het college

ontbrak het woordje ’eerstvolgende’. Ferraro verdacht het college van
boze opzet, en verweet het college
dat de raad werd misleid.
Uit de reactie van wethouder Cecilia
van Weel, die niet eens een ambtenaar had meegenomen naar het
raadsdebat, bleek echter dat zij
domweg niet op de hoogte was van
de zaak. Daarop vergaf VVD Ferraro
haar de omissie, maar wel op voorwaarde dat er volgende maand een
beter voorstel ligt om de uitslag van
de aanbesteding van de stadhuiscatering geheim te houden. In de tussentijd hebben raad en college met
elkaar afgesproken dat ze er niet
over reppen: de zaak wordt onder de
pet gehouden, in de hoop dat niemand een verzoek tot openbaarmaking van het aanbestedingsbedrag
indient.
De voor het college zeer genante
gang van zaken volgt op de ’brood-

jes kaas-motie’ van VVD’er Frans
Koster, enkele maanden geleden.
Hij vond dat die hele aanbesteding
niet nodig was. D66-fractieleider
Brigitte van den Berg vond dat de
VVD’ er zich onterecht druk maakte
om broodjes kaas, en suggereerde
dat Koster hier persoonlijk belang
bij had. Dat verwierp Koster.
Nu ging het hier helemaal niet meer
over. Dat het college een grove fout
heeft gemaakt, was voor de hele raad
onomstreden. Dat dergelijke aanbestedingsresultaten eigenlijk gewoon openbaar horen te zijn, was
dat ook. Op voorstel van D66 werd
unaniem een motie aangenomen
om bij toekomstige aanbestedingen
de openbaarmaking van het eindbedrag in het contract op te nemen.
De bij vlagen zeer juridische discussie ging nogal wat raadsleden boven
de pet. Maar over een maand moeten ze het er dus weer over hebben.

Heemskerk ✱ Het bezoek dat
Anbo Heemskerk woensdag aan
het hoofdkantoor in Woerden
zou brengen, is niet doorgegaan. De lokale afdeling van de
Anbo ligt in de clinch met het
hoofdbestuur, dat de vrijwilligers afsloot van de ledenadministratie en de betaalrekening. Dit
gebeurde omdat de overkoepelende Anbo zich niet kon vinden
in lokale samenwerkingsverbanden in Heemskerk. De afspraak
is afgezegd nu blijkt dat vrijwel
alle afdelingen bonje hebben
met ’Woerden’. Dat bevroor alle
lokale rekeningen, omdat het
bang is dat lokale besturen geld
wegsluizen. Meer dan de helft
van 3000 Anbo-bestuurders
heeft de functie neergelegd.
Het is onduidelijk wat de volgende stap wordt. ,,We hopen in
de loop van deze maand onze
leden bijeen te roepen’’, zegt de
Heemskerkse penningmeester
Jan de Looze.
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Herling Strijdhorst
is jarig, 55 jaar!
En wie jarig is, trakteert!
Aankomend weekend, 3 en 4 oktober
staan we op de
Wij-Westfriesland
beurs in
Wognum. Je
kunt deze
prachtige ﬁets
winnen!
Wat je hiervoor moet
Kijk voor meer info op
doen?
Antwoord geven op de volgende vraag:
Hoeveel poststukken bezorgt
Herling Strijdhorst per jaar?
4 oktober mag de winnaar om 15.00 uur de
ﬁets in ontvangst komen nemen op de beurs!
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Interieurstyliste Saskia van der Lans
had de vrije hand bij de metamorfose
van het Kiwanishuis. ,,Ik heb veel
particuliere klanten, waarbij je vaak
moet schipperen tussen de partners.
Hier hoefde ik met niemand rekening
te houden. Daarom klopt het
helemaal.’‘ Het interieur is heel rustig.
,,Iedereen moet zich hier thuis voelen.‘‘

IJmond

’Iedereen
moet zich
thuis voelen’
Kitty Stoker en Aad Hienkens zitten aan de gele speltafel, de blikvanger van de speelkamer.
FOTO RONALD GOEDHEER
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’Hier kunnen
mensen echt op
adem komen’

Beverwijk ✱ Het bestuur dacht in
2014 met een likje verf en wat nieuwe meubels het Kiwanishuis aan
de Beeckezanglaan wat op te knappen. ,,Totdat we in gesprek raakten
met Gebouwenbeheer van het
Rode Kruis Ziekenhuis. Ik wist
projectcoördinator Jeroen Schoorl
enthousiast te krijgen en ook zijn
verantwoordelijke. We kregen van
het ziekenhuis de ruimte om bij
heel veel leveranciers aan de bel te
trekken, zodat die financieel of
met materieel konden bijdragen.’’
Dat heeft secretaris/penningmeester en vrijwilliger Aad Hienkens
van het Kiwanishuis en de rest van
het bestuur geweten. Twintig
sponsoren hielpen mee om het

Een stapelbed.
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Kiwanishuis op te knappen. ,,De
beer was los’’, omschrijft Aad Hienkens het zelf. Zonder een sponsor
te kort te doen, maar zo leverde
bijvoorbeeld de Forbo belangeloos
de vloeren, grandcafé Van Ruysdael
uit Heemskerk schonk de magnetrons en de stukadoor deed zijn
werk voor de helft van de prijs.
,,En wat ook niet onbelangrijk is
dat de RKZ een grote duit in de
zak heeft gedaan.’’ Zelf had het
Kiwanishuis een mooie spaarpot
die ook is opengetrokken.

Prachtig
Het resultaat mag er zijn. De derde
etage van het vroegere zusterhuis
aan de Beeckzanglaan in Beverwijk
ziet er prachtig uit. Het interieur
dat wel iets weg heeft van VT Wonen – Niet zo gek als je bedenkt
dat interieurstyliste Saskia van der
Lans acht jaar voor de televisie
waaronder ’Eigen Huis en Tuin’
heeft gewerkt – is rustig, met sobere kleuren en opvallende accenten.
,,Het kan weer 25 jaar mee’’, zegt
Hienkens. Het oude interieur was
inmiddels ook bijna 25 jaar oud,
het Kiwanishuis opende in 1991 zijn
deuren.
De vrijwilligers van het Kiwanishuis zijn heel blij met de metamorfose. Dat oogt als een thuis, door
de schilderijtjes, de vazen en het
speelgoed in de speelkamer. Dat is
ook de bedoeling. Er zijn logés,
meestal ouders van jonge kinderen, die er wel drie tot vier maanden verblijven. ,,Sommigen beschouwen dit ook echt als thuis’’,
zegt bestuurslid en vrijwilligster
Kitty Stoker die ook werkzaam is
in het brandwondencentrum. ,,Ze
vinden het ook mooier dan thuis.’’

Kiwanishuis wordt alleen nog
gerund door vrijwilligers
Beverwijk ✱ Het
Kiwanishuis,
waar familieleden van brandwondenpatiënten kunnen logeren, wordt alleen nog gerund
door vrijwilligers. ,,Er was ook
een betaalde kracht, maar in 2014
besloten we daar niet meer mee
verder te gaan’’, zegt secretaris/
penningmeester en vrijwilliger
Aad Hienkens. ,,De loonkosten
wogen te zwaar op de beschikbare
middelen.’’
Het Kiwanishuis dat de derde etage van het oude zusterhuis huurt
van het ziekenhuis, is afhankelijk
van giften en van een vrijwillige
bijdrage van de logés. Tot 2014
was dat geld terug te halen bij de
verzekering, maar dat is komen te
vallen. Er wordt dan ook niet uitgesloten dat die bijdrage niet vrijwillig blijft. De Stichting Kind en
Brandwond levert een tegemoetkoming aan de exploitatiekosten.
Want behalve de huur zijn er altijd wel kosten. Neem iets sim-

En dat was al bij het oude interieur
zo. ,,Het is fijn dat het Kiwanishuis
buiten het ziekenhuis ligt. Gelukkig wel op loopafstand. In Groningen zit het Kiwanishuis in het
ziekenhuis. Hier kunnen mensen
echt op adem komen.’’
In de familiekamer kunnen de
logés ook aan elkaar hun verhalen
kwijt. De kamer oogt echt als een
huiskamer, met een bank, twee
stoelen een salontafel. De televisie

pels als koffie, thee en suiker. ,,Als
mensen hier vanuit het ziekenhuis komen, dan wil je ze toch
een kopje koffie kunnen aanbieden. Ook de schoonmaakdienst
betalen we van die kosten’’, legt
bestuurslid en vrijwilligster Kitty
Stoker uit.
Het Kiwanishuis heeft acht vrijwilligers. ,,Zeven vrouwen en één
man’’, zegt Aad Hienkens. ,,We
draaien ook piketdienst. Je bent
dan vier dagen bereikbaar voor de
logés. Patiënten voor het brandwondencentrum worden per ambulance of tegenwoordig ook per
helikopter naar het brandwondencentrum gebracht. De familie
rijdt er achteraan en wordt opgevangen door de professionals van
het RKZ. Op enig moment worden wij gebeld of er beschikbare
ruimte is om de familie op te nemen. We hebben vier appartementen, drie met vier bedden en
een met twee bedden.’’

komt nog. Op een kastje staan
kaarsen en enkele waxinelichtjes in
potjes. Allemaal elektrisch. Want
echte kaarsen dat mag hier niet, uit
het oogpunt van de veiligheid.
In de appartementen had Saskia
van der Lans te maken met de
beperkte ruimte. Ze heeft gepiekerd hoe ze dat moest doen met de
bedden in de vierpersoons appartementen. Ze heeft de ruimte goed
benut door een stapelbed neer te

De vernieuwde familiekamer.

zetten en een slaapbank die overdag dienst doet als een gewone
bank. Bij de tafel staan drie stoelen. De vierde stoel is een in hoogte
verstelbaar krukje dat nu onderdeel is van de salontafel. En zo is er
steeds met de ruimte gespeeld.
Zodat het niet krap oogt. ,,Ik wilde
ook graag een grote kast neerzetten. Mensen moeten toch hun
spullen kwijt kunnen als ze hier
maanden verblijven.’’ Bij het ophangen van de spiegels, dacht ze
ook aan de brandwondenpatiënten
die hier zullen komen. Ze hangen
keurig in een hoekje. Ook hield ze
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er rekening mee dat de vloeren
gemakkelijk schoon te houden
zijn. ,,En de verlichting is echt
verbeterd. Het was hier altijd donker, misschien door het kleurgebruik of de materialen, maar sowieso was de verlichting slecht.’’

Overnachtingen
Het Kiwanishuis kent een gemiddelde bezettingsgraad van dertig
procent. Het eerste half jaar zijn er
tachtig gasten geweest, met in
totaal 400 overnachtingen. Niet
iedereen blijft lang. Kitty Stoker:
,,Een patiënt die voor een recon-

structie-operatie van ver komt, kan
hier samen met een familielid ook
een of twee nachten blijven als er
ruimte is. Het is heel zelden dat we
iemand moeten weigeren, vaak is
er wel ruimte. En er zijn ook nog
andere oplossingen. Ouders blijven
vaak bij kinderen in het ziekenhuis
en we hebben contact met een bed
and breakfast.’’
Zijn er nog wensen over voor het
Kiwanishuis? Natuurlijk. Er was
geen geld meer om de badkamers
op te knappen. Sponsoren zijn
welkom. Een mooi plan voor de
toekomst.

Van boven naar beneden: mooie spulletjes in een appartement, een keukentje,
sfeerverlichting maar dan uiteraard zonder echte brandende kaarsen en de tieFOTO’S ANNEMIEK JANSEN
nerhoek in de speelkamer.
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