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Veldenhof en Willeke Alberti Foundation verrassen Fred met luxe relaxstoel

Willeke gaat weer, de stoel blijft
De 82-jarige Fred Verschuur uit Heemskerk
kreeg donderdag bezoek
van Willeke Alberti en
een luxe relaxstoel. Willeke vertrok na een gezellig babbeltje en een
bak koffie weer, de stoel
bleef.

Frenk Klein Arfman

stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Heemskerk ■ Die luxe stoel is namelijk een cadeautje van meubelzaak Velderhof. 26 weken lang verrassen zij wekelijks één persoon met
zo’n stoel. Idee was om Willeke Alberti de stoelen uit te laten delen.
Maar het lukte maar niet om met
haar in contact te komen. Pauline
Steerneman van Veldenhof: ,,Tot zij
toevallig met ons belde omdat ze
zelf een stoel wilde bestellen. Toen
kwamen we snel tot een samenwerking met de Willeke Alberti Foundation.’’ Mensen kunnen mailtjes sturen waarom iemand een gratis stoel
verdiend. Willeke kiest uit welke
mails beloond worden met een
stoel.

Parkinson
Zich verontschuldigend dat ze iets
te laat is, arriveert Willeke Alberti in
Heemskerk. Voor de deur wordt snel
wat gefilmd, voor de website van
Veldenhof. ,,Zo, gaan we snel naar
binnen, want het is erg koud’’, sluit
Willeke af om te ontdekken dat de
buitendeur van het wooncomplex
in de Ruysdaelstraat op slot zit. Nadat Pauline heeft aangebeld, wordt
de deur geopend door Freds dochter
Judith, die het mailtje had gestuurd. Fred lijdt aan Parkinson en
raakte onlangs ook nog besmet met
corona. ,,Hij gaat het ziekenhuis in
en uit, maar blijft optimistisch en
vrolijk. Alleen gaat opstaan steeds
moeilijker uit de oude stoel die hij
nu heeft. Een nieuwe relaxstoel zou
voor hem geweldig zijn.’’
En die wordt nu dus binnengereden, voorzien van een goudkleurige
strik. Even is er oponthoud in de
gang waar zich een shoot-out afspeelt met camera’s. In het midden
staat Willeke met de stoel, achter

Willeke Alberti kijkt toe of Fred Verschuur in de stoel past.
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Ik wilde laatst
een optreden
bezoeken. Maar
dat ging echt
niet. Te veel
trappen, niet te
doen

haar de cameraman van Veldenhof
en voor haar de familie van Fred die
allemaal staan te filmen met hun
mobieltje. Zo vaak komt er nu ook
niet een Willeke Alberti op bezoek.
Met ook nog eens een appeltaartje in
handen.
,,Kijk eens wie er is’’, roept Fred
verbaasd. Hij vertelt hoe ze onlangs
nog een optreden van Willeke hadden willen bezoeken. ,,Maar dat
ging helaas echt niet. Te veel trappen, het was niet te doen.’’ Willeke
vertelt later op haar beurt dat ze best
fan is van Heemskerk. ,,Ik kom hier
graag en vaak winkelen.’’
De sfeer is gelijk ontspannen. Die
uitwerking heeft Willeke op velen.
Zojuist voor de deur begon een da-
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me al een heel gesprek met haar.
,,Hoi Willeke! Ik woonde ook in Amsterdam. Maar sinds kort in Heemskerk. Naast het kerkhof.’’

Tranen
Ook met Fred en zijn vrouw An is
het alsof ze elkaar al jaren kennen.
Nadat hij even op de stoel is gaan
zitten, wordt het Fred teveel. Tranen worstelen zich uit zijn ogen. ,,Ik
heb nog nooit zoiets gehad. Toevallig heb ik laatst in de catalogus gezocht naar een stoel als deze. Nu heb
ik er opeens een...’’ Er is ook een
technische medewerker van Veldenhof mee, die de stoel nog helemaal
op maat zal maken voor Fred. Zojuist is die al met groot gemak uit de

stoel opgestaan, omdat deze automatisch omhoog gaat en hem bijna
in staande positie lanceert. En er zitten nog legio andere knopjes op de
stoel. Het scheelt weinig of deze
stoel doet ook je boodschappen en
zet een kop koffie.
Koffie zetten doet Brenda nu
maar, de andere dochter van Fred en
An. Van de weeromstuit vergeet ze
helemaal de petits fours, die ze speciaal voor het bezoek in huis heeft
gehaald.
Ze kan nog net op tijd met een
schaaltje rond. Voor Willeke en haar
’Veldenhof-gevolg’ weer moeten
vertrekken. Ze gaan vandaag namelijk nog drie mensen blij maken met
een stoel.

’Uitgeest’ akkoord met locatie sportzaal
Ton de Lange

Uitgeest ■ De raad van Uitgeest
ging donderdag akkoord met de
door B en W voorgestelde locatie
van de nieuwe sportzaal op het
ijsbaanterrein. Alleen Uitgeest
Lokaal stemde tegen. UL kreeg
bovendien geen medestanders
voor haar amendement.
Bert Weijers (UL) wilde dat in het
raadsvoorstel het woord ’eventueel’
zou worden geschrapt. Dat woord
suggereert volgens hem dat IJsclub
Uitgeest, de oudste gebruiker én
huurder van het terrein, mogelijk
niet de vurig gewenste 333 meter

schaatsbaan krijgt. Bovendien pleitte Weijers ervoor dat de nu ingetekende sportzaal wordt opgeschoven: 5 meter richting Castricummerweg en 5 meter richting Populierenlaan.

Knallen
,,Dat is voor de veiligheid van de
wedstrijdschaatsers. Die komen met
een vaart van 40 km per uur. Als ze
uit de bocht vliegen, knallen ze in
deze situatie tegen de muur van de
sportzaal. Het is voor de veiligheid,
en het is zeker niet dat wij als Uitgeest Lokaal dit plan willen torpederen.” De andere zes partijen wensten niet verder te discussiëren over

de toekomstige ijsbaan. Dit omdat
onlangs is besloten om wat betreft
de invulling van het ijsbaanterrein
allereerst te concentreren op de locatie van de nieuwe sportzaal. Deze
’knip’ in de discussie heeft te maken
met de urgentie van woningbouw in
het dorp. Met een plek voor de nieuwe sportzaal kan de oude sportzaal
De Meet, aan de overkant, worden
gesloopt om plaats te maken voor
huisvesting.
Het college zal daarom blij zijn
met het raadsbesluit. Wethouder
Cees Beentjes had, vooruitlopend
op de gemeenteraadsverkiezing medio maart, ook een duidelijke reden
om te adviseren het woord ’eventu-
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Volgende raad
beslist over
grootte van
ijsbaan

eel’ te laten staan. ,,Het is namelijk
aan het volgende college en de volgende raad om te beslissen hoe
groot de ijsbaan wordt.”
Dat weerhield Jan Schouten van
Progressief Uitgeest er niet van om
Weijers hierover uit te dagen. ,,U
wilt duidelijkheid en zekerheid,
maar kunt u mij dan vertellen wat
een verharde 333 meter ijsbaan
kost?” Daar werd Bert Weijers door
verrast. ,,Eh, dat weet ik nu even
niet. Een miljoen euro, denk ik.” René Oud (D66) werd er moe van. ,,Deze hele discussie is niet relevant. In
dit voorstel kán de 333 meter ijsbaan
blijven, 14 van de 15 raadsleden zijn
vóór dit voorstel, kom op nou.”

