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Laatste wens doodzieke Els gaat in vervulling met dagje Amsterdam
In Halte IJmond portretteren
we bijzondere mensen met
bijzondere verhalen. Toevallige
ontmoetingen. Even stil staan
bij mensen die we treffen,
onderweg in de IJmond.

’Oma gaat nergens heen’
door gwendelyn luijk
A M S T E R D A M - Van vermoeidheid of kou trok de IJmuidense Els Glas zich gisteren
niets aan. Met een rolstoel en
een deken, het hoofd stevig
in een warme sjaal gewikkeld
ging het net. Want genieten
zóu ze. Het uitje naar Amsterdam zou weleens het
laatste kunnen zijn.

Machielle Rokven met haar zoon Joshua.
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Joshua is veilig
in moeders armen
- Haar vriendinnen studeren, maken
carrière of reizen de wereld
over. Maar Machielle Rokven
(21) uit Wijk aan Zee zit liever
thuis. Samen met Joshua,
haar zoon die onlangs zijn
eerste verjaardag vierde.

W I J K AA N Z E E

Een ijzige wind waait over
Dorpsduinen. Het is de straat
in Wijk aan Zee waar Machielle haar kind doorheen
sjouwt. De twee zijn op weg
naar huis. Een donkerblauwe
muts verwarmt Joshua’s oren.
De bijpassende sjaal voorkomt dat de jongen kou vat.
Hem kan niets overkomen.
Zijn moeder is er voor hem.
Onvoorwaardelijk.
Dat is niet altijd even makkelijk. De komst van Joshua
was een verrassing. ,,Na twee
maanden kwam ik er pas
achter dat ik zwanger was.
Geen denken aan om het af te
breken.’’ Samen met haar
vriend, met wie ze twee jaar
een relatie heeft, gaat Machielle voor het ouderschap.
Ze offert er veel voor op.
De Wijk aan Zeese kiest na
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de bevalling volledig voor het
moederschap. Haar vriend
heeft een baan in de ICT en
maakt overuren. De baby
huilt ’s nachts veel. Slapen is
er nauwelijks bij en de kersverse ouders zijn moe. Het
gaat niet langer tussen hen.
Drie maanden na de geboorte
van hun zoon, gaat het koppel uit elkaar. ,,Het is beter
zo’’, vindt Machielle.
Het fijne van dit dorp dat
iedereen er voor elkaar is.
Haar vrienden ziet ze bijna
iedere week. Machielle kan
altijd op haar moeder rekenen. ,,Ik ben haar zo dankbaar.’’ Ze woont in hetzelfde
dorp en staat altijd klaar.
Bijvoorbeeld toen de kleine
laatst ziek was. ,,Hij had
koorts en moest vaak overgeven.’’ Een paar weken terug
kwamen artsen erachter dat
Joshua ontstoken neusamandelen heeft. Inmiddels is het
probleem verholpen.
Machielle moet verder. Ze
tilt haar zoon op en vervolgt
haar weg huiswaarts. Het is
bedtijd.
DORIEN KNIJNENBERG

,,Oh, we zijn bij Artis!’’, roept
de 59-jarige Els uit. Een gulle
lach flitst over haar gezicht als
ze haar kleinkinderen Jorde (8)
en Evi (2) met armen de dierentuin in ziet rennen. ,,Hier ben
ik niet meer geweest sinds mijn
eigen dochter zou oud was als
Evi nu.’’
Els heeft kanker. Bij de diagnose in augustus was de dokter
nog optimistisch, maar al snel
werd de prognose bijgesteld. Ze
heeft nog een maand of een
jaar, wat met chemotherapie
nog een beetje opgerekt kan
worden. Dochter Nadine schakelde stichting Oppepper in om
haar moeder nog één droomdag
te bezorgen. En die kreeg ze.
Stichting Oppepper is een
non-profit organisatie die de
laatste wensen van chronisch of
terminaal zieken probeert te
vervullen. In het geval van Els
was die eenvoudig te omschrijven: een dag met familie en
vooral de kleinkinderen. ,,Dat is
zo ontzettend belangrijk voor
me’’, zegt ze als ze toekijkt hoe
kleinzoon Jordi probeert te
helpen bij het voeren van de
wasbeertjes. ,,Ik zal ze niet zien
opgroeien, zal nooit weten wat
voor mensen het later worden.
Ik moet nu elke kans die ik
krijg aangrijpen.’’

Kerstmarkt
Komende zaterdag is er een
kerstmarkt in de winkelstraat
van Bloemendaal-dorp. Er zijn
allerlei kraampjes. De opbrengst is voor het Hertenkamp
in Bloemendaal.

,,Mijn kleinkinderen, en met
name de jongste, begrijpen nog
niet zo goed wat er aan de hand
is. Daar ben ik blij om.’’ zegt
Els. In de vlindertuin mag Els
de jonge vlinders, nog nat uit
de pop, uit de broeikast laten.
Ze leven slechts vier dagen, legt

gids Janna uit, dus ze moeten
snel zijn, willen ze wat van het
leven maken. De 2-jarige Evi
snapt het en raakt in paniek als
Els even uit beeld verdwenen is.
,,Hier is oma’’, zegt die als ze
Evi op schoot trekt. ,,Oma gaat
nergens heen.’’

Tv-ploeg voor lifestyle-programma aan Kennemerlaan
- Een tv-ploeg van
RTL heeft woensdagochtend Soraya de Willgen bezocht. In haar
bovenwoning aan de Kennemer-
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laan boven bloemenzaak Boeketterie Bonny zijn opnames gemaakt voor Last Lifestyle Magazine, een programma dat op zon-

dagmiddag wordt uitgezonden.
Het programma gaat over spanplafonds. De uitzending is in januari, reden dat de in kerstsferen

gehulde bloemenzaak niet is gefilmd. Dat zou in een programma in januari een vreemde indruk maken.

(ADVERTENTIE)

Snorfiets onderuit
Een meisje is woensdagmiddag
gewond geraakt, nadat ze met
haar snorfiets onderuit was
gegaan. Dat gebeurde bij de
Planetenlaan ter hoogte van de
Dekamarkt in Haarlem-Noord.

Na commotie rond pedofiel

Controle ’Stuif’
is verscherpt
door carlo nijveen

- Alle vrijwilligers
bij de Haarlemse Stuif-Stuif,
een van de bekendste kinderevenementen in de stad, zullen voortaan nauwkeurig
worden gescreend vóór zij in
actie komen. Dat heeft welzijnsorganisatie Dock Haarlem besloten.
H AA R L E M

Dock wil de selectie van vrijwilligers aanscherpen naar aanleiding van de onlangs ontstane
commotie rond de meermaals
veroordeelde pedoseksueel Edwin V.

Actief

en aan een herfstkamp voor eenoudergezinnen.
Voor zover bekend hebben
zich tijdens deze evenementen
geen incidenten rond V. voorgedaan. Maar uit voorzorg gaat
Dock vrijwilligers bij komende
Stuif-Stuif’s en Winterstuif-edities vragen om een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG). Ook
zullen de vrijwilligers straks
voor de eerste keer op contractbasis aan de slag gaan bij deze
evenementen.
Dock-directeur Dick Jansen:
,,Bij de afgelopen evenementen
is niets vervelends gebeurd.
Maar wij willen absoluut niet
meer dat er vrijwilligers rondlopen met andere ideeën dan gewenst.’’
De Stuif-Stuif is een evenement voor kinderen van vier tot
twaalf jaar. De laatste editie trok
volgens de organisatie in totaal
zo’n vierduizend bezoekers.
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Vier jaar cel voor
inrijden op politie

IJmuider Courant

was een witte, die de hele familie - man, dochter, schoonzoon,
kleinkinderen, zus en zwager naar Amsterdam bracht voor
een rondrit en lunch op een
salonboot. Het bezoek aan Artis
en een etentje toe maakten de
dag af.

haarlem

Afgelopen zomer werd duidelijk
dat de Haarlemmer tijdens het
verloop van een van de strafzaken tegen hem als vrijwilliger actief was bij de Stuif-Stuif. Ook
bleek V. als vrijwilliger te hebben
meegewerkt aan de Winterstuif
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De invulling van de dag bleef
tot het laatste moment een
verrassing. In het voorgesprek
liet Els, eigenlijk als grapje,
vallen dat ze wel in een limousine zou willen worden vervoerd.
Boven alle verwachting stond
die gisteren voor de deur. Het
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bloemendaal
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De doodzieke Els geniet van een dagje met haar familie in Artis.

door arno ruitenbeek

- De
politie deed op 13 maart van dit
jaar slechts zijn werk: de arrestatie van een dief in Spaarndam.
Maar verdachte Bryan S. (38) uit
Waddinxveen vluchtte, onder
meer door het Velsense deel van
recreatiegebied Spaarnwoude.
Onderweg reed hij op surveillancewagens en een motoragent in.
Daarmee nam hij volgens de
Haarlemse rechtbank bewust het
risico dat een van de dienders gedood kon worden. ,,S. gebruikte
zijn auto als wapen’’, aldus het
vonnis van gisteren. S. is tot vier
jaar cel en een rijontzegging van
tien jaar veroordeeld.
Dat was ook voor diefstallen,
bedreigingen en heling van politie-uniformen en het stelen van
de vluchtauto. Hij moet de zes
politiemensen bijna 6000 euro
V E L S E N- Z U I D/H AA R L E M

schadevergoeding betalen. Geeist was zes jaar gevangenis,
maar niet alles kon bewezen
worden.
Zes agenten zagen op 13 maart
de dood in de ogen. Draaideurcrimineel Bryan S. was in zijn gestolen auto op de vlucht nadat
bewoners hem betrapten bij een
inbraak. Hij bedreigt hen met
een
stroomstootwapen.
S.
vlucht. Op de Amsterdamseweg
in Velsen-Zuid knalt hij, aldus de
politie, opzettelijk op een politiewagen. Hij remt plotseling en
sjeest vervolgens op de Buitenhuizerweg in Velsen-Zuid achteruit op een motoragent in. De
bedreigde agent lost enkele schoten op S.’ wagen die richting
Haarlem rijdt. Op de N208 rijdt
hij tegen de rijrichting in; opnieuw schiet de politie ’om hem
tot stoppen te dwingen’.

“Ik wil niet te veel
betalen maar wel
een goede dekking,
hoe maak ik de
juiste keuze?”

“Met onze online premieberekening kunt u zien welke
prijs bij welke dekking hoort
en al kiezen voor een polis van
€ 78,20 per maand.”

Heeft u ook een vraag over het
kiezen van een zorgverzekering?
Wij geven antwoord op al
uw vragen op zilverenkruis.nl

Altijd antwoord.
Dat is de Plus van Zilveren Kruis

AGENDA
Films in de regio t/m 21 december
FINALE SHOOT YOUR SHOT 7
Haarlem. Filmschuur. do 19.30 (sneak
peek) zo 15.00 (finale)
MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL Voorpremière.
Beverwijk. Cineworld.wo 18.45 21.30
Haarlem. Brinkmann. do 13.30 16.00 18.45
21.30 vr za zo 16.00 18.45 21.30 ma di 13.30
16.00 18.45 21.30 wo 16.00 18.45 21.30
Haarlem. Pathé. wo 16.10 18.50 21.30
SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS
Première.
Beverwijk. Cineworld. do vr 19.00 22.00 za
zo 16.00 19.00 22.00 ma di wo 18.30 21.30
Haarlem. Brinkmann. do 13.30 16.00 18.45
21.30 vr za zo 16.00 18.45 21.30 ma di 13.30
16.00 18.45 21.30 wo 16.00 18.45 21.30
Haarlem. Pathé. do 13.00 15.40 18.20 21.10
vr 12.20 15.00 17.40 20.30 23.20 za 12.10
14.50 17.40 20.30 23.20 zo 12.10 14.50
18.20 21.10 ma 13.00 15.40 di 13.55 16.45
18.50 18.20 21.10 di 21.10 wo 12.40 15.20
18.10 21.00
THE ARTIST 12 Jr.
Haarlem. Filmschuur. do 14.30 vr za zo
19.00 ma 17.15 di wo 19.00
DRIVE 16 Jr.
Haarlem. Pathé. do 20.50 vr za 21.40 23.50
zo 21.40 ma 20.50 wo 21.20
ONE LIFE 6 Jr.
Beverwijk. Cineworld. do vr za zo 18.45 ma
di wo 19.00
CARNAGE 12 Jr.
Haarlem. Filmschuur. do 19.30 vr za zo ma
15.40 19.30 di 19.30 wo 15.40 19.30
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 12 Jr.
Haarlem. Filmschuur. do vr za zo 21.00 ma
16.45 di wo 21.00
NEW KIDS NITRO 16 Jr.
Beverwijk. Cineworld. do vr 18.30 21.00 za
zo 16.45 18.30 21.00 ma di 18.45 21.00 wo
18.45
Haarlem. Brinkmann. do 13.45 15.45 19.15
21.45 vr za zo 15.45 19.15 21.45 ma di 13.45
15.45 19.15 21.45 wo 15.45 19.15 21.45
Haarlem. Pathé. do 12.00 14.00 16.00 18.00
20.00 22.00 vr 12.40 14.20 16.20 18.20
21.30 23.30 za 12.40 14.30 16.20 18.20
21.30 23.30 zo 10.10 14.00 16.00 18.00
20.00 22.00 ma 12.00 14.00 16.00 18.00
20.00 22.00 di 13.00 14.55 17.00 19.20
20.50 wo 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
22.00
HYSTERIA 12 Jr.
Haarlem. Pathé. do 12.50 15.00 17.20 19.40
vr 13.10 15.20 17.30 19.40 za zo 17.30 19.40
ma di 12.50 15.00 17.20 19.40 wo 17.00
50/50 12 Jr.
Haarlem. Pathé. do 12.00 14.10 16.20 18.40
vr 12.40 14.50 17.10 19.30 za zo 19.30 ma di
12.00 14.10 16.20 18.40 wo 16.50 19.10
NOVA ZEMBLA 3D 12 Jr.
Beverwijk. Cineworld. do vr 18.45 21.30 za
zo 16.00 18.45 21.30 ma di wo 18.45 21.15
Haarlem. Brinkmann. do 13.45 16.15 18.45
21.15 vr za zo 16.15 18.45 21.15 ma di 13.45
16.15 18.45 21.15 wo 16.15 18.45 21.15
Haarlem. Pathé. do 12.00 14.20 16.40 19.00
21.20 vr 14.00 16.20 18.50 21.10 23.40 za
17.50 18.50 21.10 23.40 zo 16.00 19.00
21.20 ma di 12.00 14.20 16.40 19.00 21.20
wo 19.00 21.20
DE HEINEKEN ONTVOERING 12 Jr.
Beverwijk. Cineworld. do vr za zo 19.15 ma
di 18.45
Haarlem. Brinkmann. do vr za zo ma di
19.00
THE TWILIGHT SAGE: BREAKING DAWN-PART 1
12 Jr.
Haarlem. Brinkmann. do vr za zo ma di
16.00 wo 16.15
Haarlem. Pathé. do 12.00 14.20 16.40 19.10
vr 12.40 15.10 17.40 20.10 za 20.10 zo 18.20
ma di 12.00 14.20 16.40 19.10 wo 19.10
DON’T BE AFRAID OF THE DARK 16 Jr.
Haarlem. Pathé. do 21.50 vr za 21.50 00.00
zo 21.50 di 21.50
LA PIEL QUE HABITO 12 Jr.
Haarlem. Filmschuur. do vr za zo 16.45 ma
21.30 di 14.15 wo 16.45
IJmuiden. Centrale Bibliotheek. wo 19.30
LA PRIMA COSA BELLA 12 Jr.
IJmuiden. Witte Theater. do vr wo 20.30
KILLER ELITE 16 Jr.
Beverwijk. Cineworld. do zo 21.45 ma di wo
21.15
Haarlem. Pathé. do 21.40 vr za 22.50 zo
20.50 ma di wo 21.40
IMMORTALS 3D 12 Jr.
Haarlem. Pathé. do 21.30 vr za 21.20 23.40
zo ma di 21.30 wo 21.50
OVER CANTO Al.
Haarlem. Filmschuur. do vr 14.00 za zo
17.15 ma di 14.00 wo 17.15
NEW YEARS EVE Al.
Beverwijk. Cineworld. do vr 19.00 21.45 za
zo 16.30 19.00 21.45 ma di wo 21.00
Haarlem. Brinkmann. do 13.30 18.45 21.30
vr za zo 18.45 21.30 ma di 13.30 18.45 21.30
wo 18.45 21.30
Haarlem. Pathé. do 13.20 15.50 18.30 21.00
vr 13.50 16.30 19.00 20.20 23.00 za 11.20
13.50 16.30 19.00 20.20 23.00 zo 10.40
13.10 15.50 18.30 21.00 ma di 13.20 15.50
18.30 21.00 wo 12.00 14.30 16.10 18.40
21.10
ALL STARS 2 12 Jr.
Haarlem. Brinkmann. do vr za zo ma di
21.30
Jeugdfilms
PUSS IN BOOTS (GELAARSDE KAT)
6 Jr.
Beverwijk. Cineworld. Org. versie. do vr za
zo 21.15 ma di wo 18.45
Haarlem. Brinkmann. 3D. Ned. gespr. do
16.15 vr 13.45 16.15 za zo 11.15 13.45 16.15
ma di 16.15 wo 13.45 16.15
Haarlem. Pathé. 3D. Org. versie. do 13.30
15.30 17.30 19.30 vr 13.00 15.00 17.10 19.20
za zo 17.10 19.20 ma di 13.30 15.30 17.30
19.30 wo 17.50 19.50
DOLFJE WEERWOLFJE 6 Jr.
Beverwijk. Cineworld. vr 16.15 za zo 12.30
14.30 wo 15.00
Haarlem. Brinkmann. vr 13.45 za zo 11.15
13.45 wo 13.45
Haarlem. Pathé. za zo 11.00 13.10 15.20
17.20 wo 12.40 14.40
ARTHUR CHRISTMAS Al.
Beverwijk. Cineworld. 3D. zo 12.00 wo
14.00
Haarlem. Brinkmann. 2D. vr 13.30 za 11.00
13.30 zo 13.30 wo 16.00
Haarlem. Pathé. 3D. za 11.10 13.20 zo 11.40
13.50 wo 16.50
KNOESTER EN BERKELIENTJE 5 Jr.
Haarlem. Filmschuur. za zo wo 14.00
HAPPY FEET 2 Al.
Beverwijk. Cineworld. 3D. Ned. gespr. vr
16.15 za zo 12.00 14.15 wo 15.00
Beverwijk. Cineworld. 2D. Ned. gespr. za zo
14.15
Haarlem. Brinkmann. 3D. Ned. gespr. vr
14.00 za zo 11.30 14.00 wo 14.00
Haarlem. Pathé. 2D. Ned. gespr. za 10.30 zo
11.50
Haarlem. Pathé. 3D. Ned. gespr. za zo 10.40
12.50 15.00 wo 13.20 15.40

