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De chansons van Jacques
Brel heten tijdloos te
zijn. Teksten en muziek

vormen een ideale eenheid. Ze
gaan over de grote thema’s uit
ieders leven. Een ideaal vertol-
ker daarvan is Robert Valter, die
zijn schitterende expressieve
stem paart aan zijn eigen veel-
zeggende pianospel. Morgen
zingt hij Brel in de intimiteit
van het pittoreske Groene Kerk-
je te Lambertschaag, inclusief
consumptie.
Morgen, 15.00 uur.

2
Zangeres Cora Burggraaf
en violiste Liza Ferscht-
man staan zondag in de

Bergense Ruïnekerk met cellist
Pepijn Meeuws en pianist Si-
mon Lepper. Cora Burggraaf
heeft zingt wereldwijd lied en
opera. Liza Ferschtman behoort
tot de viooltop. Op het progam-
ma onder meer Brahms, Mahler,
Beethoven en Britten.
Morgen, 15.00 uur.

3
De diverse types uit de
sketches ’Ons kent ons’,
waarmee al ruim elf jaar

het televisieprogramma ’Man
Bijt Hond’ afsluit, staan van-
avond in de Helderse schouw-
burg De Kampanje met de hila-
rische ’Ons kent ons revue’.
Supermarkt de Superbuur fu-
seert en houdt een afscheids-
feest met de kassadames Cobie
en Dooie, manager Arjan, het
Amsterdamse bank stel, de
linedancers, mevrouw Typsy en
de inburgerende Turken. Ook
het publiek viert mee.
Vandaag, 20.15 uur.

4
Frédérique Spigt brengt
vandaag in het Alkmaarse
theater De Vest haar

theaterconcert ’Land’, een ro-
mantisch, muzikaal Wildwesta-
vontuur. Zij verruilt Rotterdam
voor Nashville en zorgt met
haar band voor een eigenzinni-
ge kruisbestuiving van folk,
blues en country.
Vandaag, 20.30 uur.

5
Muziek van Bach en
Mozart is goed zijn voor
de geestelijke ontwikke-

ling van kinderen. Het Zaan-
damse Zaantheater brengt daar-
om morgen viermaal een con-
cert voor baby’s van vier tot
vijftien maanden. Met steun
van het Combattimento Con-
sort en het Escher Ensemble.
Baby’s met begeleider zitten op
het podium, familie vanaf acht
jaar in de zaal.
Morgen, 10, 11, 13.30, 14.30 uur.

Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl 
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Robert Valter. PR FOTO 

De 'Ons kent ons revue'.

P E TT E N - Het Burgercomité
Kustveiligheid houdt op 15
december in Petten een
openbare informatiebijeen-
komst over versterking van
de Noordzeekust. Gangma-
ker Piet van Noort uit Petten
is een van de twee sprekers.

Het comité strijdt tegen
het voorgenomen plan van
Rijkswaterstaat en Hoog-
heemraadschap Hollands
Noorderkwartier voor het
versterken van de kust langs
de Hondsbossche Zeewering
tussen Camperduin en Pet-
ten.

Volgens het comité dreigt
verspilling van miljoenen
euro's door te kiezen voor
een oplossing met zandban-
ken. Als veel beter plan
wordt 'gestuurde kustver-
dediging' genoemd. Nieuwe
strekdammen begeleiden
dan de stroming.

Een ander alternatief is de
aanleg van een haakse zee-
dijk. Daarover spreekt ing.
Rob van den Haak uit Krim-
pen aan den IJssel.
Zaterdag 15 dec, Multifunctioneel
Centrum, Sportweg 1, Petten, 10 uur.

Bijeenkomst
over andere
aanpak kust

De verhalen op deze pagina leve-
ren geld op voor het Reuma-
fonds.

Dit jaar heeft deze krant het
Reumafonds als goed doel gea-
dopteerd. Vorig jaar deden we
hetzelfde voor het Rode Kruis.
Voorafgaand aan onze speciale
Vrijbijlage over het Reumafonds
maken we themapagina’s waar
jezelf verhalen voor kunt bestel-
len.

Die verhalen hoeven niet over
reuma te gaan. Het mag over van
alles gaan. Een bedrijf, je hobby
of gewoon om je schoonmoeder
of geslaagde kind eens in het
zonnetje te zetten.

Huur een journalist en lever
hiermee een bijdrage aan het Re-
umafonds. We maken grote ver-
halen van zo’n 500 woorden of
kleinere verhalen van 250 woor-
den en hele kleintjes. Die hebben
verschillende prijzen.

We rekenen ongeveer een euro
per woord. Dus een groot verhaal
kost (aan tekst) 500 euro. Wil je er
een foto bij, dan kost dat weer 100
euro extra. Iedere cent komt ten
goede aan het Reumafonds. Wil
je er een filmpje bij voor op onze
website? Voor 200 euro komt er
een videoteam langs.

Bestel een verhaal via verslag-
geving@nhd.nl of bel 072-
5196276 of 06-10124830 (contact-
persoon Rien Floris).

huur een journalist

Huur een
journalist en
steun het
Reumafonds

Anita Witzier. TON KASTERMANS FOTO-
GRAFIE 

Atie Boersma uit Westzaan
spreekt met haar hart als ze het
heeft over ’de plek’ die haar
moeder Ada heeft gevonden in
de kleinschalige particuliere
woonzorgvoorziening voor
dementerende ouderen: De
Volle Aandacht in Sint Pancras.
Hier wonen acht ouderen in een
verbouwde bakkerij. Voorzien
van alle comfort en gemak met
de uitstraling van een warm
huis.

,,Samen met mijn zus heb ik
rondgereden, we waren de
wanhoop nabij. Dit is echt het
beste wat we hebben gevonden.
We hebben het personeel ge-
sproken en de sfeer geproefd. Ik
heb zelf in de fysiotherapie
gewerkt, ik ken de verpleeghui-
zen. Dit is geen verpleeghuis,
dat verschil is te groot. We zijn

Piet Groot heel dankbaar dat hij
dit is begonnen.’’

Anders
Piet Groot, initiatiefnemer van
De Volle Aandacht, is er één van
twaalf ambachten en dertien
successen. Verdiende zijn geld
in de confectie, zwierf in een
camper-vrachtwagen door Afri-
ka, woonde in Spanje en keerde
terug naar Nederland omdat
zijn zoon last had van zonneal-
lergie. Hier kan hij niet stilzit-
ten. Hij bedacht met zijn echt-
genote Suzanne (oefentherapeu-
te Cesar) een woonvorm voor
dementerenden. ,,Dat idee werd
geboren naar aanleiding van de
bezoeken aan haar dementeren-
de oma die in een verzorgings-
huis op een kamer lag met een
volle luier. Terwijl die vrouw

altijd zo zorgzaam was. Dat kan
anders.’’ In 2007 startten ze De
Volle Aandacht.

Piet bedacht en verbouwde
het huis eigenhandig. Veel licht,
want ouderen kijken graag naar
buiten en dat kan hier op een
punt in het hartje van het dorp
waar je van alles ziet. Veel door-
kijkjes en hoekjes in het pand,
want een dementerende zit
graag in een hoekje om zich
heen te kijken.

Met oog voor detail maakte
hij er een warm huis van. Er is
wel een leuning langs de wand,
maar die zit verstopt in hout-
werk dat wel een lambrisering
lijkt. De lift is niet benauwd,
maar van glas. ,,Hier wordt het
gewone leven voortgezet. Geen
ziekenhuissfeer, geen unifor-
men en geen luchtjes van ont-
smettingsmiddelen.’’ Een
woonhuis voor dementerende
ouderen, in het hartje van een
dorp met een ruim buiten.
Riante woonkamers met je
eigen stoel en een eettafel waar
de bewoners gezamenlijk eten.

Binnen kun je in de open keu-
ken zien en ruiken wat er wordt
gekookt. Als er wordt gewassen,
dan geurt het door het huis.
,,Geur is iets wat je pas heel laat
verliest, ook als dementerende’’,
zegt Piet.

Hotel
Marly Vogel heeft alzheimer en
woont er nu al 2,5 jaar heel
tevreden. Haar zoon Hans uit
Heiloo vat het kernachtig sa-
men. ,, Het is het verschil tus-
sen een twee sterrenhotel en
een vier- of vijfsterrenhotel.’’
Hij laat zijn moeder hier vol
vertrouwen achter. ,,De kwali-
teit van zorg is vaak niet het
probleem van de dementerende,
maar van de familie. Mijn moe-
der zat eerst in een traditioneel
verzorgingshuis. Ze kreeg een
plekje in de overlijdenskamer.
Moet ik mijn moeder dit aan-
doen, dacht ik. Ik had het ge-
voel dat ik mijn moeder in de
gevangenis had gestopt.’’ Dol-
blij dat hij een plekje voor haar
vond in Sint Pancras.

Zo denkt Hans Veenman er
ook over: ,,De Volle Aandacht is
voor onze moeder de best mo-
gelijke plek. De liefdevolle
aandacht, gezelligheid en zorg
voor haar is onvoorwaardelijk
en ontroert nog altijd. Ook voor
ons als familie voelt het huis als
een thuis, door de toegankelijk-
heid en de vertrouwde, huiselij-
ke sfeer. Een fijne plek voor
onze moeder om haar laatste
jaren te leven op een waardige
manier. De naam van het huis
past voor ons precies bij waar
het voor staat en wat het team
van De Volle Aandacht iedere
dag weer waarmaakt. We zijn
hen ontzettend dankbaar.’’

Zorg
Angela Borgman is de engel in
huis. Ze werkt voor Magenta-
zorg die de zorg voor de bewo-
ners regelt (drie verzorgenden
op acht bewoners). Piet Groot
zorgt mede voor acquisitie van
nieuwe bewoners. Hij weet
inmiddels alles van zorgzwaar-
tepakketten en het persoonsge-

bonden budget. Angela Borg-
man, de leidinggevende, doet
de intakegesprekken en bepaalt
of iemand hier kan wonen.
Naast een persoonsgebonden
budget is er nog wat extra aan
pensioen of ander kapitaal
nodig, want De Volle Aandacht
is niet de goedkoopste woon-
voorziening.

Veiligheid
,,We hebben hier veel bewoners
die altijd vrijstaand hebben
gewoond en goed geleefd. Maar
als we naar toekomstige bewo-
ners kijken, gaat het niet alleen
om het geld. Het draait ook om
vragen als: kan de veiligheid
worden geborgd. Je moet ook
de rust in een huis kunnen
bewaren voor de andere bewo-
ners. Het moet hier fijn en
veilig zijn voor iedereen.’’

Website:
www.devolleaandacht.nl

Atie Boersma en haar moeder. Even een broodje eten. Hans Vogel tapt een kopje koffie voor zijn moeder. FOTO’S HANS VAN WEEL

Particuliere woonzorghuis ’De Volle Aandacht’ biedt warme plek voor dementerende ouderen

’Hier gaat het gewone leven verder’
door rien floris

S I N T PA N C R A S - ,,Als mijn vader een plek voor mijn de-
menterende moeder had moeten kiezen, had hij dit huis
gekozen. Dit is de beste plek. Dit had zijn volledige goed-
keuring gehad.’’

Z AA N DA M - Een vechtscheiding
veranderen in een harmonieuze
omgang tussen ouders mét oog
voor het geluk van hun kind.
Dat klinkt mooi. Het Omgangs-
huis in Zaandam, Alkmaar en
Amsterdam is er in gespeciali-
seerd.

Ze krijgen de zwaarste schei-
dingsklussen van de rechtbank

en proberen al het verdriet en
geknok om te buigen naar een
positieve energie die een even
positief veranderingsproces
moet voeden.

,,We handelen in liefde’’, zegt
Loes Michels, directeur van het
Omgangshuis. Ouders denken
vaak dat zij het meest om hun
kind geven en dat het in de
scheiding allemaal aan de ander

ligt. Intussen hebben ze niet in
de gaten dat ze elkaar de tent
uitvechten en dat het kind daar
aan onderdoor gaat. ,,Hun kind
kampt vaak met loyaliteitspro-
blemen en gaat daarmee een
zwarte toekomst tegemoet. Wij
luisteren naar de verhalen van
de ouders, maar ook juist naar
het derde verhaal: die van het
kind.’’

Loes en haar mensen praten
en filmen. Ze confronteren de
ouders met hun gedrag en
helpen hen een goede omgangs-
regeling op te zetten en ook uit
te voeren. De begeleiding duurt
meestal maanden. ,,Het gaat om
gezond ouderschap. Als je ge-
noeg liefde voor je kind hebt als
ouder, moet je bereid zijn om te
veranderen om zo je kind ge-

lukkig te maken.’’
Makkelijker gezegd dan

gedaan. En het Omgangshuis
moet dat allemaal zonder subsi-
die doen. Terwijl de zorg van
het Omgangshuis juist preven-
tief is en kinderen en ouders
voor erger behoedt. Ouders
moeten bereid zijn om energie
en ook wat geld in de toekomst
te steken.

Is er een successtory? Jazeker.
Loes begeleidde een vader die
naast zijn zwangere vrouw ook
een zwangere vriendin had.
Spanning en zelfs bedreigingen
spatten er van af. Zij begeleidde
hen naar rustig vaarwater, waar-
bij inmiddels ouders en kinde-
ren in harmonie met elkaar
omgaan.

www.omgangshuis.org 

Liefde voor het kind staat voorop bij Omgangshuis 
door rien floris

Grote animators van de
Kust6daagse zijn Cor van Kessel
en zijn partner Renée van Wes-
ten met hun organisatieburo
Alkmaar Rondom. Verliefd op
Vlaanderland zijn ze. Zo droeg
Cor bij het welkomstwoord van
een van de Kust6daagses het
gedicht ’Op doorreis door
Vlaanderen’ van Willem Wil-
mink voor. Daaruit spreekt
duidelijk dat je beter in België
kan stoppen, dan er doorheen te
scheuren naar het Franse ach-
terland.

Vrij
,,Het is er Bourgondisch en
gemoedelijk en langs het strand
en de zee valt de haast van je af
en voel je je meteen heel vrij’’,
zegt Cor van Kessel. Voor hij de
Kust6daagse begon, heeft hij
alles zelf gelopen en gefietst,
ieder hotel bekeken, de bedden
beslapen en overal gegeten.
,,Maar eigenlijk kan je bijna
overal in België lekker eten. Het
is heel puur lopen en het slapen
is weer luxe. De hotels die we
bezoeken zijn allemaal drie
sterren-familiehotels, gemoede-
lijk met persoonlijke aandacht
en niet elitair.’’

Vervoer van bagage is gere-
geld en er is zelfs een prijs voor
de leukste koffer. De wandelaars
mógen lopen; niets hoeft. Wie

wil, kan kilometers vreten. Wie
de wandelpuf niet meer heeft,
kan zo op de kusttram stappen,
want een ov-ticket is inbegre-
pen. Ook handig om op de
rustdagen uitstapjes naar het
prachtige Brugge te maken
(grachtenrondvaartticket inbe-
grepen) of ander Belgisch
schoon te bezoeken. ,,Maar
tijdens die rustdag kan je ook
wandelen. Het is echt voor elk
wat wils. We hebben vierdaagse-

lopers die er flink de pas in
hebben, maar er was ook een
keer een man mee die maar drie
kilometer had gewandeld. Die
ging de hele dag vissen terwijl
zijn vrouw aan de wandel was.
En dat mag allemaal, als je
maar geniet. Dat is het belang-
rijkste.’’

Heb je zin om de Kust6daag-
se te fietsen? Dat kan ook, maar
wel zelf voor een fiets zorgen. 

De deelnemers aan de

Kust6daagse komen uit het hele
land. Bij honderd aanmeldin-
gen stopt de inschrijving, want
meer passen er niet in de hotels.
De eerste wandeldag is een
stevige tippel van 31 kilometer,
maar veel wandelaars doen die
dankzij de ov-pas in twee etap-
pes, want dag twee is al een
rustdag.

De route langs de prachtige
Belgische kust wordt met een
afscheidsdiner in stijl afgeslo-

ten. Bij restaurant Marie Siska
in Knokke; wereldberoemd
vanwege de wafels waar ook
grootheden als Pompidou en
Cassius Clay/Muhammad Ali
hebben getafeld. Fraaie afslui-
ting van zes dagen wandelen en
genieten zonder rompslomp.
Het is zoals een deelnemer ooit
treffend zei: ,,We komen als
herboren terug.’’
www.kust6daagse.nl 
TEL: 072-5203041

Loop je hoofd leeg tijdens de Kust6daagse

Bourgondisch wandelen langs Belgische Kust
door rien floris

Wandelen langs de weldadige Belgische kust. FOTO FAMILIE WIT

A L K M AA R - Zee, zand en als
het even kan de zon. Plus
Belgische gastvrijheid met
een Bourgondische keuken
en een goed bed. Dat zijn de
ingrediënten voor de 67 kilo-
meter lange Belgische
Kust6daagse die van 28 april
t/m 3 mei plaatsvindt. De
negende editie van De Panne
tot Knokke met volop rustda-
gen om leuke dingen te doen.
Alleen genieten is verplicht.

Haar relaas: ,,Begin oktober heb-
ben mijn man en ik een elektri-
sche fiets bij Theo Schilder Twee-
wielers gekocht.’’

,,Mijn man had kanker en zijn
conditie ging flink achteruit.
Omdat hij helaas de fiets maar
voor korte tijd zou gebruiken,
maakten we met Theo Schilder
Tweewielers de afspraak, dat we
hem weer mochten inleveren, als

hij niet meer nodig zou zijn. Dan
zouden zij hem in de showroom
zetten en bij verkoop zou het
geld naar ons overgemaakt wor-
den.’’

,,Helaas is mijn man drie we-
ken nadien overleden en heeft
daardoor nauwelijks gebruik ge-
maakt van de fiets.’’

,,Toen ik de fiets terugbracht,
was iedereen in de zaak heel
meelevend en respectvol. On-
danks de eerder gemaakte af-
spraak, stond het geld de volgen-
de dag al weer op onze rekening! 

Hiervoor wil ik Theo Schilder
Tweewielers een heel groot com-
pliment geven!’’

Vol lof over Theo
Schilder Tweewielers
A L K M AA R - Gitta Berkhout mag
graag een compliment uitdelen
aan Theo Schilder Tweewielers
uit Alkmaar. De meelevende fiet-
senhandel die zeker een pluim
verdient.

Bij Tanning Studio 33 sproeit ei-
genaresse Kirsten Zwart per-
soonlijk een tanning op de huid,
grotendeels bestaand uit een
kleurloze suikeroplossing, die
de huid direct kleurt. Een welko-
me uitvinding uit Australië en
Amerika, vooral voor mensen
met een gevoelige huid. ,,We
krijgen hier veel bruidjes over de
vloer, maar ook bodybuilders”,
zegt Zwart.

Ze volgde de hoge hotelschool,
studeerde mondhygiëne en
werkte bij verschillende bedrij-

ven. Totdat ze bij de BBC een
’tanning party’ zag, waar dames
heel verbaasd waren over hun di-
rect verkleurde huid. ,,Dat wilde
ik ook!”, zegt Zwart. ,,Van mezelf
ben ik nogal wit.”

Zwart bleekt ook tanden en
biedt een Contour Wrap aan,
waarbij het lichaam van binnen
wordt gereinigd. Dit doet zij in
haar studio, maar ook bij mensen
thuis. ,,Ik houd van het contact
met mensen en geniet van de po-
sitieve reacties op het directe re-
sultaat.”

Komend voorjaar viert de stu-
dio haar vijfjarig jubileum met
een Gooische Ladies Lunch. Zo-
als ieder jaar gaat de opbrengst
van de middag, waar vrouwen
enorm in de watten gelegd wor-
den, naar de Hartstichting. ,,Ik
vind dat de Hartstichting heel
goed werk doet. Daarom steun ik
deze stichting graag.”

www.tanningstudio33.nl

Veilig kleurtje zonder
zon of zonnebank
door charlotte brussee

H E E R H U G OWAA R D - Veilig
bruin in vijf minuten zonder zon
of zonnebank? We mochten het
uitproberen bij Tanning Studio
33 in Heerhugowaard. Dankzij
het SunFX Pro Systeem liepen
we een paar uur later de redactie
binnen alsof we een week op de
Bahama’s waren geweest.

http://www.devolleaandacht.nl
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