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’Weet niet precies wat me te wachten staat, maar laat het gewoon gebeuren’ Amber Borghuis

Fietsend over
de Hooigracht
hoor ik opeens
een stem ach-
ter mij, een
stem die elk
woord nadruk-
kelijk apart
uitspreekt. ,,Is

dat beertje stout geweest, dat u
hem zo schopt?’’

En dan fietst er een oudere
man naast mij, op een mooie
nieuwe fiets. Ik besef gelukkig
meteen waar hij het over heeft.
Aan mijn fietssleutel bungelt
een hanger van een pluche beer-
tje. Een beertje met een groen
truitje waar, om onnaspeurbare
reden, ’coole broer’ op staat. Is
wel een beetje kinderachtig voor
een man van 52, maar ook reuze
handig. Ik raak mijn fietssleu-
tel nooit meer kwijt.

Alleen, het beertje is zo groot
dat hij bij elke omwenteling
van mijn trappers een schop
voor zijn kop krijgt. En dat heeft
die man, met oog voor detail,
opgemerkt. ,,Is dat beertje stout
geweest?’’ Zeker, zeg ik, hij heeft
het verdiend.

De man begint te vertellen
over zijn Alzheimer en over zijn
bezoekje aan het tuincentrum,
waar hij van een andere klant
net het juiste gebruik van een
kettingslot heeft geleerd. ,,Ik
had dat ding al maanden in
mijn fietstas zitten, maar wist
niet wat ik ermee moest.’’

Bij de kruising met het Le-
vendaal neemt hij afscheid. Ik
rij verder naar huis, en schop het
beertje nog een paar honderd
keer. Maar nu met een glimlach.

A A D  R I E T V E L D

6 0  S E C O N D E N

Beertje

leiden

Glennis komt
niet, Edsilia wel
Voormalig songfestivaltroef
Edsilia Rombley treedt zaterdag
16 juni op tijdens het jubileum-
feest van winkelcentrum De
Kopermolen in Leiden. Zange-
res Glennis Grace was geboekt,
maar heeft afgezegd vanwege
tv-opnamen. Die middag is er
voor de kinderen een show van
Dora en Diego en twee koks
zorgen voor hapjes. Ook wordt
de hoofdprijs van de jubileum-
loterij, een auto, uitgereikt. Kijk
voor meer informatie en het
programma op www.dekoper-
molen.com.

leiden

Turks festival 
op Garenmarkt
Met een cultureel festival wordt
zondag 3 juni het 400-jarig
handelsverdrag met Turkije
gevierd. Op de Garenmarkt
wordt ruimte geschapen voor
de Turkse kunst, cultuur en
keuken. Er zijn tussen 13 en 20
uur tal van workshops, optre-
dens van dansers en muzikan-
ten en kraampjes met lekkernij-
en. Het festival is gratis toegan-
kelijk.

K O U D E K E R K AA N D E N R I J N -
Een 24-jarige man uit Kerkrade
heeft een groot deel van het pink-
sterweekeinde op het politiebu-
reau doorgebracht na een vecht-
partij in het Koudekerkse café De
Hoek.

De Limburger zocht in de
nacht van vrijdag op zaterdag in
het café ruzie met een 20-jarige
Koudekerker. Die laatste ging
naar buiten, maar werd daarbij
gevolgd door de man uit Kerkra-
de. Toen de Koudekerker zich
buiten omdraaide, kreeg hij van
de Limburger met een glas een
klap in het gezicht.

De Limburger werd hierna di-

rect overmeesterd door andere
cafébezoekers.

De hulpdiensten rukten na de
melding massaal uit met meer-
dere politiewagens en ambulan-
ces. De Koudekerker hield aan
het incident een snee in zijn ge-
zicht over die in het ziekenhuis
moet worden gehecht, de man
uit Kerkrade werd in het zieken-
huis behandeld aan een snee in
zijn hand en werd vervolgens
door de politie vastgezet.

Pas zondag aan het eind van de
middag kwam hij weer op vrije
voeten. Hij zal zich te zijner tijd
voor de rechter moeten verant-
woorden voor de mishandeling.

Vechtersbaas zit twee
dagen vast na caféruzie

Iedereen die kanker heeft of
heeft gehad, is in de ogen van
de organisatoren van de Samen-
Loop een ’survivor’. ,,Ze zijn
onze eregasten’’, vertellen Ritha
Bakker en Yvonne Motta, die
zich met hart en ziel over deze
speciale groep ontfermen. ,,De
survivors verdienen een mooi
weekeinde. Want om hen draait
het. Ze moeten met eigen ogen
kunnen zien dat honderden
mensen eensgezind hun best
doen om geld op te halen voor
kankeronderzoek.’’

De euro’s komen op verschil-
lende manieren binnen. De

afgelopen maanden heeft menig
estafetteteam met ludieke acties
geld verdiend. Ook zijn er grote
en kleine sponsoren; worden er
veilingen gehouden en wordt
tijdens het evenement op de
braderie van alles verhandeld.
Het geld dat wordt ingezameld
is echt uitsluitend bestemd voor
onderzoek naar kanker.

Dat geeft een patiënt hoop,
vindt Amber. In december 2010
werd bij haar de vrouwelijke
vorm van zaadbalkanker ont-
dekt. ,,Aanvankelijk kreeg ik te
horen dat ik zwanger was, om-
dat de tumor het HCG-hor-
moon aanmaakte.’’

Na een operatie waarbij een
eileider verwijderd werd, leek
het goed te gaan. ,,Maar de
ziekte kwam terug en ik moest
aan de chemo. Dat was vorig
jaar juni. Een jaar nadat ik
trouwde met mijn steun en
toeverlaat Michiel, moest de
kapster die mijn bruidskapsel
had verzorgd, mijn hoofd kaal-
scheren. Dat was best heftig.’’

Op dit moment geven de
artsen Amber een genezings-
kans van 98 procent. ,,Toch kan
de angst dat die sluipmoorde-
naar zijn werk weer oppakt, me
plotseling overvallen. En de
chemotherapie heeft er enorm

ingehakt. Ik moet mijn conditie
opnieuw opbouwen. Onder
meer met hulp van fysiothera-
pie. In die praktijk ben ik in
aanraking gekomen met het
fenomeen SamenLoop. Wat me
aanspreekt, is de verdieping.
Met z’n allen, of je nu wel of
niet die rotziekte hebt, sta je stil
bij kanker. Dat vind ik een
inspirerende gedachte. Die
kaarsenceremonie, ’ s avonds,
lijkt me heel bijzonder.’’

Nadat Amber zich als survi-
vor had ingeschreven, kwam ze
op het idee op het podium een
bijdrage te leveren. ,,Ik zing al
jaren bij het Nieuwkoopse koor
Marcando. We zijn met enthou-
siasme onthaald. Nu treden we
zaterdagavond op. Zelf coach ik
Marble, het jongere zusje van
Marcando. Ook de meiden van
Marble hebben aangegeven iets
te willen betekenen. Zij zingen
zondagochtend om acht uur.

Het wordt dus een heel enerve-
rend weekeinde met een korte
nacht voor me.’’

Over de vraag in hoeverre de
ziekte haar leven veranderde,
wil ze niet te lang praten. ,,Ik
heb mijn hond hieraan te dan-
ken. Doordat ik noodgedwon-
gen thuis zit, heb ik tijd gehad
een pup op te voeden. Ze is
mijn therapie geweest. Ik moest
naar buiten. Ook met kaal
hoofd.’’

Als ’survivor’ is Amber (27) helemaal klaar voor de SamenLoop

’Kanker heeft mijn leven op pauze gezet’
door nancy ubert

A L P H E N AA N D E N R I J N - Die
onbezorgde blik waarmee
haar leeftijdsgenoten naar de
wereld kijken, heeft Amber
Borghuis (27) verloren. ,,Kan-
ker heeft mijn leven op pauze
gezet. Ik heb nog niet alles
verwerkt.’’ Aanstaand week-
einde is zij één van de specia-
le gasten op de SamenLoop
voor Hoop, de 24 uurs wande-
lestafette voor KWF, die in
het Alphense park Rijn-
stroom wordt gehouden. ,,Ik
weet niet precies wat me te
wachten staat, maar laat het
gewoon gebeuren.’’

Amber Borghuis met haar ’therapiehond’ Zara van elf maanden. FOTO: NANCY UBERT

Greenjoy, twee jaar geleden be-
dacht door Rob Veldt, Michel
Doggenaar en Sven Gribnau,
moet een soort Greenwheels op
het water worden. Anders dan bij
dat deelautosysteem is een abon-
nement niet nodig. Iedereen kan
een van de elektrisch aangedre-
ven sloepen huren. Huurders
kunnen alles helemaal zelf rege-
len. Reserveren gaat via internet

(www.greenjoy.nl) en de alumi-
nium sloep kunnen ze zo meene-
men van de ligplaats. De motor
aanzetten gaat per sms.

Over enkele weken gaan de
eerste vijf sloepen in Haarlem in
de vaart. Greenjoy hoopt het sys-
teem binnen twee jaar te hebben
uitgebreid tot een compleet net-
werk. Leiden is volgens Rob
Veldt deze zomer al aan de beurt.

Greenjoy werkt daar samen met
een plaatselijke partnerorganisa-
tie. Welke dat is, wil Veldt nog
niet kwijt. Als alles goed gaat,
wordt het netwerk verder uitge-
breid met Delft, Amsterdam,
Alkmaar, Purmerend, Zaanse
Schans en Vinkeveen. Net als bij
Greenwheels komen de vervoer-
middelen niet op één plek. De
sloepen komen op meerdere
plekken in de stad te liggen. 

Het is de bedoeling dat het
sloepennetwerk deels betaald
wordt door particulieren. Om
mensen te bereiken en ze ervoor
te interesseren, werkt Greenjoy
samen met AAB Incubator Hol-
ding, een dochteronderneming

van ABN Amro. Die verzorgt de
website www.seeds.nl, waar ie-
dereen vanaf 50 euro kan bijdra-
gen aan de volgende sloep in zijn
woonplaats. De deelnemers krij-
gen in ruil daarvoor een deel van
de opbrengst en jaarlijks enkele
uren gratis varen - afhankelijk
van de hoogte van de bijdrage.

Het doel dat Greenjoy na-
streeft is het bereikbaar maken
van duurzame mobiliteit in de
Randstad. De sloepen vormen
het begin van dat streven. Green-
joy hoopt in de toekomst nog
meer milieuvriendelijke vervoer-
middelen op dezelfde manier te
kunnen aanbieden, zoals elektri-
sche fietsen, auto’s en scooters.

Greenjoy begint netwerk van deels particulier betaalde boten

’Ecosloephuur deze zomer in Leiden’

Milieuvriendelijk
varen met een
elektrisch aange-
dreven sloep.
FOTO MICHIEL VERRIJK

PHOTOGRAPHY

door binnert glastra

L E I D E N - Nog deze zomer maakt Leiden deel uit van wat een
milieuvriendelijk, louter online huursloepennetwerk
moet worden. Dat stelt Rob Veldt van het bedrijf Greenjoy,
dat het netwerk bedacht. Greenjoy wil de sloepen deels be-
talen met micro-investeringen. Wie bijdraagt, krijgt een
deel van de opbrengst en een paar uur gratis varen.

Jeroen Weijermars is voorzitter
van de stichting Sport in beeld
en organisator van de wandela-
vondvierdaagse. Hij is erg tevre-
den met de opkomst voor de

vijf kilometer. ,,Bij de aanvang
van de tien kilometer kneep ik
hem wel even’’, geeft hij toe.
Zo’n veertig deelnemertjes
hadden zich verzameld bij de
start. Weijermars vermoedt dat
dit ook te maken heeft met de
regen die voor de middag was
voorspeld. ,,Gelukkig is het
opgeklaard, maar het is natuur-
lijk niet goed voor de ’spontane’
inschrijvingen. Daarnaast is tien
kilometer een uur langer wan-
delen dus een kleinere opkomst
is wel logisch. Maar nu ik de
deelnemers voor de vijf kilome-
ter zie, ben ik hartstikke blij.
We hebben daarvoor rond de
vijfhonderd aanmeldingen. Als
je die hier zo enthousiast ziet

staan, is dat echt wel kicken.’’ 
Een jaar geleden had Weijer-

mars ook al een poging gedaan
om de avondvierdaagse te hou-
den. ,,We hebben toen op het
laatste moment toch de stekker
eruit getrokken. We hadden te
weinig vrijwilligers en het aan-
tal deelnemers dat zich al had
aangemeld, vereiste gewoon een
betere organisatie.’’

De vrijwilligers zijn volgens
Weijermars onmisbaar tijdens
dit evenement. ,,We hebben nu
elke avond minimaal vijftig
vrijwilligers actief. Het was
gewoon niet gelukt zonder hen.
Ook de sponsors zijn erg be-
langrijk, maar de vrijwilligers
kun je nooit genoeg bedanken.’’ 

Weijermars hoopt dit keer
van de avondvierdaagse echt
een jaarlijks terugkerend evene-
ment te kunnen maken. ,,We
hopen dan de duizend lopers te
passeren. Het liefst starten we
ook nog op verschillende plek-
ken in Leiden. Het is nu echt
een wijkgebonden evenement,
maar we willen het stadsgebon-
den maken. Dat dit onderdeel
wordt van Leiden. Hier begin je
mee, daarna volgt de Leidse
Singelloop en tot slot de Leidse
Marathon.’’ Ideeën genoeg, en
hoewel deze editie nog bezig is,
staat volgens Weijermars één
ding vast: ,,Volgend jaar komen
we zeker terug. Beter, groter en
leuker!’’

Terug van weggeweest: de avondvierdaagse. FOTO DICK HOGEWONING

Grote opkomst en veel enthousiasme
bij avondvierdaagse: ’Echt wel kicken’

door kumari den ouden

L E I D E N - Al vanaf het Plant-
soen is de muziek van de war-
ming up te horen. ,,Kom op, die
knieën omhoog’’, schalt een
vrouwenstem door de micro-
foon. Op het trainingsveld van
Sporting Trigon staan meer dan
honderd kinderen en ouders
braaf de aanwijzingen van de
instructrice op te volgen, als
voorbereiding op de eerste
wandeling van de avondvier-
daagse.

De nationale groengasdag is een
mooie gelegenheid om eens van
dichtbij te bekijken hoe dat zui-
veringsproces in zijn werk gaat
en hoe biogas nu eigenlijk ont-
staat.

Ons afvalwater zit vol met
groene energie. Door nieuwe
ontwikkelingen lukt het de af-
valwaterzuiveringsinstallatie
steeds beter om deze energie uit
het water te halen. Zo wordt bio-
gas bijvoorbeeld opgewekt tij-
dens het zuiveringsproces van
afvalwater, dat weer bestaat uit
onder andere ontlasting. Met de
ontstane energie verwarmt de
awzi de gebouwen op het zuive-
ringsterrein.

Daarnaast wordt het biogas
gebruikt als brandstof. Zo rijden
de stadsbussen tussen de Haag-
weg en Leiden centrum en enke-
le bedrijfsauto’s van het hoog-

heemraadschap op gas. Ook
zwembad De Vliet wordt ver-
warmd door het biogas van de
awzi.

Voorlopig is het biogas dat op-
gewekt wordt in de awzi niet
voor particulieren beschikbaar
omdat het project nog in een
testfase zit. Maar om iedereen te
laten zien hoe dat zuiverings-
proces in zijn werk gaat en hoe

biogas ontstaat, houdt het hoog-
heemraadschap van Rijnland op
vrijdag 1 juni, een rondleiding op
de afvalwaterzuiveringsinstalla-
tie in Leiden Zuidwest. Om 11:30
uur start de rondleiding aan de
Voorschoterweg 16 in Leiden. De
rondleiding wordt verzorgd
door milieubioloog en zoetwa-
terdeskundige Hans Schouffoer
van de hoogheemraad.

Een kijkje in de groene
biogas-keuken van de awzi
door kumari den ouden

L E I D E N - Energie winnen uit uw
eigen ontlasting. Ongelofelijk?
Nee, al ruim 3,5 jaar rijden stads-
bussen tussen het Haagwegter-
rein en Leiden centrum op bio-
gas, dat is ontstaan tijdens het
zuiveringsproces van afvalwater. 

Stadsbussen in de Breestraat, op biogas. ARCHIEFFOTO

De hoeveelheid verkeer op de
Hooigracht liep de afgelopen
drie jaar met 17 procent terug. In
2008 reden er per etmaal zo’n
16.200 motorvoertuigen. In 2011

was dat aantal teruggelopen tot
circa 13.300.

Dit komt volgens de gemeente
door de werkzaamheden op en
rond de Willem de Zwijgerlaan.
Als gevolg daarvan was en is het
centrum minder goed bereik-
baar via Marnixstraat en Kooi-
laan. De gemeente sluit niet uit,
dat de Hooigracht ook rustiger
blijft als de Willem de Zwijger-
laan klaar is.

Hooigracht stuk rustiger door
verbouwing ’Zwijgerlaan’
L E I D E N - Sinds de Willem de
Zwijgerlaan wordt verbouwd, is
het een stuk rustiger geworden
op de Hooigracht. Dat blijkt uit
tellingen die de gemeente liet
uitvoeren.

De VVD vindt dat het tijd is om
te onderzoeken of er onder
Leidse winkeliers nog ’vol-
doende draagvlak’ is voor het
verbod op stoepborden. ,,De
consument geeft door de crisis
minder uit en de concurrentie
is zwaar.’’

De partij kwam tot dat stand-

punt na de storm van protest
die volgde op het door ambte-
naren verwijderen van stoep-
borden van winkels aan de Doe-
zastraat, in maart van dit jaar.
De winkeliers waren woest.
Henriëtte Verfaille van het
Glaswinkeltje haalde in korte
tijd 36 handtekeningen op te-
gen het verbod.

Burgemeester en wethou-
ders zijn echter niet van plan
het verbod te heroverwegen,
zoals de VVD had gevraagd.
,,Het is belangrijk om verrom-
meling van het straatbeeld te
voorkomen en als stad een posi-
tieve uitstraling te hebben’’,
schrijven zij.

Alleen voor de horeca, die het
verbod al op grote schaal over-
treedt, wil het stadsbestuur
mogelijk een uitzondering ma-
ken. De horeca vindt dat uit-
stalborden op terrassen toege-
staan moeten worden. De ge-
meente kijkt ’positief afwach-
tend’ uit naar voorstellen van
het Centrummanagement om
dat te regelen, aldus B en W.

Door de VVD gevraagde ’al-
ternatieven voor stoepborden
die qua ontwerp recht doen aan
de historische uitstraling van
de stad’ wijst het stadsbestuur
niet bij voorbaat af. ,,Wij staan
open voor suggesties op dit
punt.’’

Stoepborden op terras mogen
binnenkort misschien wel
door aad rietveld

L E I D E N - Winkeliers in Leiden
kunnen het vergeten, maar ca-
fés en restaurants mogen bin-
nenkort vermoedelijk wel een
stoepbord plaatsen. Dat blijkt
uit antwoorden van burge-
meester en wethouders op vra-
gen van de VVD.
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