Nieuws

zaterdag 31 maart 2007

Strijd Noordwijkse tegen
kanker beschreven in boek
noordwijk - Op 9 november 2005 overleed Merel van den Berg aan de ziekte
Non Hodgkin. Over haar strijd tegen
lymfklierkanker en haar inzichten in
de waarde van het leven onderhield
de 27-jarige Noordwijkse destijds
een goed gelezen weblog. Onder de
titel 'Meer' - haar koosnaam - verscheen het afgelopen woensdag in
boekvorm. "Merel is onvergetelijk,
dit boek helpt haar niet te vergeten.
Het zou op de literatuurlijst van elke
student geneeskunde en leerling verpleegkundige moeten staan", aldus
Prof. Dr. P.C. Huijgens, hoofd afdeling
Hematologie van het VUmc.

Het woensdag gepubliceerde 'blook'
(weblog in boekvorm) is één van
de eerste echte blooks van Nederlandse bodem. Het beschrijft de
belevenissen, gedachten en gevoelens van de twintiger Merel van
den Berg vanaf het moment dat zij
te horen krijgt dat ze Non Hodgkin heeft in oktober 2004. Dertien
maanden lang trok haar weblog
boven verwachting veel bezoekers
(waaronder schrijver Kluun) en is
nu in boekvorm gepubliceerd om
haar verhaal nog toegankelijker te
maken voor een breed publiek. De
opbrengst komt volledig ten goede
aan drie instanties die tijdens haar
periode van ziekte erg belangrijk
waren.

Positiefs
Tijdens haar ziekte (Non Hodgkin,
een vorm van lymfklierkanker)
genoot de Noordwijkse volop van
wat het leven haar nog kon bieden

en ben daar dan ook trots op!" Het
besef dat je elke dag van je leven
moet genieten is de boodschap van
het boek geworden.
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VVV's gaan weer lokaal opereren

Gemeenten dragen toeristisch
merk Holland Rijnland ten grave

Kluun
Merel's weblog bleef ook bij de
bekende schrijver Kluun niet onopgemerkt, hij schrijft in 2005 op
zijn site: "Als ik de verhalen op de
weblog van Merel van den Berg lees,
word ik weer even stil. De Carmens
en Merels van deze wereld leveren
dagelijks fysieke en mentale prestaties met een tien op de schaal van
Dennis van der Geest en Roger Federer." Merel krijgt ook een persoonlijk gesigneerd boek van Kluun toegestuurd en hij plaatst op zijn site
een link naar de weblog van Merel.

Doelen
De opbrengst van het boek wordt
geheel gedoneerd aan drie instanties, die tijdens de periode van haar
ziekte heel belangrijk waren. Het
zijn het VUmc, afdeling hematologie, waar hoop werd gevonden na te
zijn "uitbehandeld"; de Dr. LeShan
Stichting, waar Merel hulp en steun
vond tijdens haar laatste maanden
en de website kanker-aktueel.nl,
waar zeer veel nuttige informatie
werd gevonden.
De nabestaanden hebben hoge verwachtingen van het boek: "Dat er
een internationale trend is op het
gebied van 'blooks' wordt duidelijk
door de Lulu Blooker price. Dit is
een jaarlijkse prijs voor de beste uitgegeven blooks georganiseerd door
Lulu.com. Sommige Blooks worden

streek - De stekker gaat uit de stichting
VVV Holland Rijnland. De toeristische
marketing en promotie wordt weer op
lokaal niveau opgepakt. De betrokken
zes gemeenten willen meer aandacht
voor hun eigen 'merk'. Die zijn sterker
gebleken dan het merk Holland Rijnland, reden voor Leiden, Noordwijk,
Katwijk, Teijlingen, Noordwijkerhout
en Lisse om de stichting op te heffen.
Stichtingsvoorzitter Fred van Haasteren legt zich bij het besluit neer: “Een
bundeling van VVV’s maakt de regio
Holland Rijnland nog geen Veluwe”.

door Paul Dirkse

en deelde dit met haar omgeving
via haar weblog. Ondanks pijn, verdriet en momenten van wanhoop.
Lezers bleken onverwacht niet
alleen vrienden en familie te zijn,
maar ook vele andere belangstellenden en lotgenoten beleefden zo
hoe ze tijdens haar ziekte invulling
geeft aan haar dagen, de dagelijkse
worsteling om positief te blijven en
van het nu te genieten.
Na het overlijden van Merel in
besluiten haar naasten iets positiefs te halen uit deze zeer verdrietige omstandigheid en maken van
haar weblog een boek, aangevuld
met een fotoalbum en herinneringen. "Op deze manier wordt er iets
mee gedaan voor anderen", aldus de
nabestaanden. "Het kan voor velen
een inspiratiebron zijn dat Merel
zelf meedenkt en meebeslist tijdens haar ziekte en de kwaliteit van
het leven in het hier en nu positief
bleef benaderen." Dat onderstrepen ook Merels laatste woorden op
het weblog van 6 november 2005:
'´s Avonds kijk ik niet naar wat ik
niet heb kunnen doen of wat ik
had willen doen, maar naar wat ik
toch maar weer gedaan heb die dag

De in november 2005 overleden Merel
van den Berg uit Noordwijk legde haar
ervaringen met haar strijd tegen kanker vast in een weblog, dat nu in boekvorm is verschenen (Foto: PR).
zelfs bestsellers. In Nederland is er
nog niet eerder een blook gepubliceerd waarbij de teksten volledig
afkomstig waren van een weblog."
Het eerste exemplaar van het
'Meer' is overhandigd aan prof. Dr.
P.C. Huijgens, MD PhD, hoofd afdeling Hematologie van het VUmc.
Prof. Dr. Huijgens. Hij is onder de
indruk van het boek: "In 'Meer' is te
lezen en te voelen hoe levenskracht
zich vertalen kan in vechtlust, en
ook in uiteindelijke berusting. Zo'
n combinatie zou ook in elke verpleegkundige en doktor aanwezig
moeten zijn".
Het boek krijgt de symbolische
naam 'Meer' en wordt uitgegeven
door de in Noordwijk gevestigde
stichting MEER. 'Meer' is te bestellen via de website: www.merelvandenberg.nl. Het boek kost € 19,50.
ISBN: 978-90-9021320-0. x

De VVV heeft nu drie hoofdtaken.
Naast informatieverstrekking aan
toeristen zijn dat productontwikkeling en marketing. In 2003 voegden de zes VVV’s in de regio Holland
Rijnland zich samen, in de veronderstelling taken te kunnen bundelen en één product neer te zetten.
Dat streven blijkt nu achterhaald.
De betrokken gemeenten zijn van
mening dat stadsmarketing breder
gaat dan toerisme. In Leiden is bijvoorbeeld het platform Citymarketing opgericht, waarbij onder
andere universiteit, winkeliers en
cultuurinstellingen zijn aangesloten. Noordwijk heeft inmiddels de
Stichting Noordwijk Marketing,
waarin de horeca, de ondernemersvereniging en de gemeente zijn
vertegenwoordigd. Ook Katwijk is
gestart, de andere gemeenten zijn
nog niet zover. “Je ziet dat het verkopen van de eigen gemeente een
onderwerp is waar ook raadsleden
tegenwoordig geld voor over hebben”, aldus de Noordwijkse wethouder Leendert de Lange. De taken
productontwikkeling en marketing
vallen dus meer en meer binnen
deze platforms. Voor de VVV resteert de functie van informatieverstrekker.
Uiterlijk 1 mei aanstaande treedt

'Leef je wens' start
wederom: 'Wat wil

IK

nu eigenlijk'. Deze 7
avonden workshop start
di. 17 april. Maximaal
14 personen. Praktijk
voor Persoonlijke
Ontwikkeling.
Tel: 071-4082306
www.leefjewens.nl

Tijdens een persconferentie op het gemeentehuis van Leiden werd afgelopen
woensdag bekend gemaakt dat de stekker uit de VVV Holland Rijnland wordt
getrokken (Foto: Fotobureau Peter Schipper - Peter Schipper).
een interim bestuur aan, bestaande
uit ambtenaren van de aangesloten gemeenten. Feitelijk hebben
de gemeenten hiermee de directe
verantwoordelijkheid
overgenomen van het aftredend bestuur.
Dat heeft in haar korte bestaan een
turbulente tijd achter de rug. Financiële en managementproblemen
speelden de organisatie parten. De
huidige voorzitter Fred van Haasteren zag de afgelopen periode meer
behoefte ontstaan aan lokale focus.
“In dat opzicht is een bestuursverantwoordelijkheid op regionaal
niveau eigenlijk niet meer nodig.
Wij vinden dat jammer maar kunnen goed leven met dit besluit.”

zes gemeenten afzonderlijk gaat
werken. Dit zou kostenvoordelen op
kunnen leveren. De tweede variant
omvat het inrichten van zes lokale
VVV’s. Een extern bureau krijgt de
opdracht om vóór 1 juli vast te stellen welke opzet het beste past. Dan
moet ook duidelijk worden hoe de
toekomst voor de medewerkers,
het backoffice in Rijnsburg en de
VVV-kantoren in de streek eruit
gaat zien. x

Vangrails
vervangen

Lef
Wethouder De Lange bevestigt dat
zijn gemeente meer wil doen met
de kracht van het afzonderlijke
lokale 'merk'. “De belangrijkste les
van de VVV Holland Rijnland is wel
dat we moeten oppassen om niet
louter vanuit bestuurlijke kaders
te denken.”
Noordwijker Arjan Slobbe maakte
drie jaar deel uit van het bestuur.
Hij prees woensdagmiddag de
betrokken gemeenten: “De tijden
dat de VVV een pot subsidie kreeg
zonder richtlijnen voor de besteding zijn voorbij. Ik vind het een
goede zaak dat de gemeente nu
het lef heeft om verantwoordelijkheid te nemen voor dit onderwerp.”
Slobbe is tevens voorzitter van de
Noordwijkse Ondernemersvereniging.
De nieuwe opzet moet er per 1 januari 2008 staan. Er zijn grofweg twee
varianten. In de eerste variant verandert de huidige organisatie VVV
Holland Rijnland in een zogenaamd
'shared service center', die voor de

PCPROBLEMEN?
EenvoudPC biedt u
thuisservice tegen
lage tarieven en no
cure no pay! Bel
direct: 06-54345987
voor al uw
computerproblemen.

(Foto en tekst: Joep Derksen).
streek - Op de A44 werd afgelopen
woensdag 28 maart een stuk vangrail vervangen tussen de afslagen
Noordwijkerhout en VoorhoutOosthout. Een rijbaan was tussen
de spitstijden in afgesloten om een
flinke reeks verweerde railgedeelten te verwijderen en tegelijkertijd nieuwe vangrails te plaatsen.
Er was enig oponthoud voor het
autoverkeer, maar lange files bleven uit. Tegen vier uur staakten
de wegwerkers hun activiteiten
en maakten de weg vrij voor alle
verkeer, zodat de avondspits geen
hinder ondervond van de railvervanging . x

Uw auto, fiets of inboedel
verkopen?
Plaats voor € 14,50 een
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4X4KATWIJK

Voor APK - onderhoud van
Nissan - Toyota
Jeep - Landrover.
Ook voor banden, lieren
verhogen, tevens 4x4
te koop gevraagd.
Steenbakkerstraat 10A,
Katwijk, tel.
071-4080784 of
06-22195773.

