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‘Reinout uitzwaaien hetmoeilijkste dat ik ooit heb gedaan’
ANOUK VAN DIJK
BODEGRAVEN • Na maanden

van acties is het zover. Reinout

Roscam Abbing (7) gaat donder-

dag voor een behandeling naar

Amerika. Vorig jaar werd bij het

jongetje uit Voorburg neurobla-

stoom ontdekt. Zijn tante Leon-

tien van Zijl haalde in Bodegra-

ven ruim 8000 euro om de be-

handeling van haar neefje, maar

ze ziet erg op tegen het afscheid.

,,Nu moet Reinout het toch echt

alleen doen. Ik kan niets meer

doen.’’

De familie gaat een half jaar tot

acht maanden naar Amerika. Vol-

gens Van Zijl zijn ze zo goed mo-

gelijk voorbereid. ,,Mijn zus heeft

veel gelezen en de familie heeft

ook steun gekregen van ouders

die in dezelfde situatie zitten.’’

Reinout zelf is ervan overtuigd

dat hij beter wordt. Van Zijl: ,,Hij

zei vorige week: ‘de kanker komt

niet meer terug’. En ik geloof ook

wel dat hij het gaat redden.’’

Donderdag zwaait Van Zijl het

gezin uit. ,,Dat wordt misschien

wel het allermoeilijkste dat ik ooit

gedaan heb. Ik ben al heel slecht

in afscheid nemen, maar dit is he-

lemáál erg.’’

De hele familie heeft het er moei-

lijk mee. ,,Mijn zus en zwager zijn

intens verdrietig. Die complete

wanhoop is gewoon verschrikke-

lijk, maar het moet gewoon goed

komen.’’

Het vertrek naar Amerika bete-

kent niet dat er een einde komt

aan de activiteiten van Van Zijl.

Voor Villa Joep, een fonds voor

kinderen met neuroblastoom,

overweegt ze nieuwe acties. Ze

wil Patty Brard vragen haar te

helpen. Brard dook in Sterren

Springen nog voor Reinout.

Koninginnedag is van oudsher de

dag waarop het seizoen voor naakt-

recreatie begint. Met ingang van dit

jaar mogen op een grasstrook bij de

Twaalfmorgen ook alle kleren uit.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk

heeft het achterste gedeelte van dit

recreatiegebied gelegaliseerd als

naaktrecreatieterrein. Dit werd hier

voorheen gedoogd, maar is vanaf

volgende week dinsdag officieel toe-

gestaan.

De Naturisten Federatie Neder-

land is blij dat de situatie juridisch

is afgetimmerd, maar is niet geluk-

kig met de opmerking op een speci-

aal bordje waarop staat dat seksuele

handelingen niet zijn toegestaan.

,,Het is aanmatigend voor de naakt-

recreant,’’ vindt Bernd Huijser van

de naturistenvereniging.

Het omstreden bord staat aan het

begin van het naturistenterrein, Op

het bord staat een aantal gedragsre-

gels, waaronder het verbod op sek-

suele handelingen. De regels heeft

de gemeente opgesteld in samen-

spraak met de eigenaar van de

grond, Groen Service Zuid-Holland

en ook de NFN zelf.

De gemeente Bodegraven-Reeu-

wijk laat weten dat het bord er

vooral staat om beter te kunnen

handhaven, omdat er klachten zijn

gekomen over een toename van

het aantal homoseksuele contacten

in het gebiedje aan de Twaalfmor-

gen.

,,Het bord is begrijpelijk, maar

ook stigmatiserend,’’ zegt Annemiek

van Weezel van naturistenvereni-

ging De Zuidhollandse Lichtbond.

,,Op gewone stranden staan deze

borden niet en daar gebeurt ook van

alles. De sociale controle onder na-

turisten is groot en bovendien gaan

zij anders met elkaar om. Helaas is

er een categorie mensen die mis-

bruik maakt van dit soort plekken.’’

Leden van de Lichtbondmaken ove-

rigens vooral gebruik van de dichtst-

bijzijnde naturistencamping De Bes-

senhof, in het Reeuwijkse buurt-

schap Tempel.

,,Ik snap wel dat het bord een

handvat is voor de gemeente om te

kunnen optreden,’’ vervolgt Van

Weezel. ,,In de Delftse Hout is een

naaktstrand gesloten omdat het als

seksplek werd gebruikt. Er kwamen

vooral echtparen en andere mensen

die triootjes deden. Het lullige is dat

het vaak aan het einde van de mid-

dag voorkwam. Maar naturisten zit-

ten niet aan elkaar te frunniken.

Daar heb je geen bordje voor nodig.’’

De Naturisten Federatie Nederland

bevestigt dat de regels met elkaar

zijn afgesproken, hoewel het seks-

verbod niet uit de koker van deze

vereniging kwam. Huijser is niet blij

met het eindresultaat, maar heeft er

begrip voor dat de gemeente zo ho-

mocontacten wil aanpakken.

,,Schijnbaar is dit soort regels

nodig,’’ zegt hij.

Rest het probleem dat het gebied

moeilijk bereikbaar is en er geen

parkeerruimte is. ,,De wegen in het

gebied zijn smal en niet geschikt

voor grote groepen toeristen of re-

creanten,’’ meldt de gemeente. De

beste optie lijkt de boot.
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‘Naturisten frunniken niet’
REEUWIJK • Naturisten
zijn boos op de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Die heeft een verbods-
bord geplaatst bij het
naaktterrein aan de
Reeuwijkse Plassen met
daarop de mededeling
dat seksuele handelingen
niet zijn toegestaan. ‘Na-
turisten zitten niet aan
elkaar te frunniken.’

FRED VAN ROOIJ
LUC VAN DEN OEVER

Bernd Huijser van de Naturisten Federatie Nederland bij het omstre-
den verbodsbord, dat stigmatiserend zou zijn voor naturisten. Het
bord staat aan het begin van het natuurgebied aan de Twaalfmor-
gen. Rechts: Naturisten zitten niet aan elkaar. FOTO’S PIMMUL/ARCHIEF

Annemiek vanWeezel

‘Op gewone
stranden staan
deze borden
niet...’

,,Naturisme heeft niets met seks

te maken. De naturistenvereni-

ging loopt wel vaker tegen dit

soort situaties aan.’’ Bernd Huij-

ser weet dat gemeenten alerter

zijn op openbare seks in natuur-

gebieden en parkeerplaatsen. De

Delftse Hout is daarvan een

goed voorbeeld. ,,Daar wordt

naaktrecreatie nu verboden om

openbare seks te voorkomen. Ik

verwacht echter dat het gewoon

doorgaat of zich verplaatst naar

een andere plek. De sluiting van

het naaktstrandje voorkomt niet

de seks die er plaatsvindt. We

hebben het hier gewoon over

een sociaal probleem.’’

‘Naturisme is geen seks’

ALPHEN

Dievenazen
vooral opairbags
Autobezitters in Alphen doen er

goed aan extra alert te zijn. In

de stad zijn airbagdieven actief.

Ze hebben het voornamelijk

voorzien op Volkswagens, Au-

di’s, Seats en Toyota’s. De afgelo-

pen tijd zijn diverse auto’s open-

gebroken. Vooral ten noorden

van de Burgemeester Bruins

Slotsingel was het raak.

MOERKAPELLE

Brandbegint
inmeterkast
In een loods aan de Bredeweg in

Moerkapelle ontstond gister-

morgen brand. De brand zorgde

voor veel rookontwikkeling,

maar de brandweer kon snel na

de eerste bluswerkzaamheden

het sein brandmeester geven.

De brand begon in de meterkast

van de loods.

REEUWIJK

ChaosopA12door
ladingpiepschuim
Op de A12 tussen Harme-

len en Gouda is gistermor-

gen vertraging ontstaan.

Rond 07.00 uur vielen ter

hoogte van Reeuwijk tien-

tallen piepschuimplaten

van een meter lengte van

een vrachtwagen. De ver-

traging die ontstond door

opruimwerkzaamheden

liep op tot zo’n vijf kwar-

tier. Een kleine 25 kilome-

ter file was het gevolg en

tot overmaat van ramp ont-

stond in die file ook nog

een ongeval. Een omleiding

werd ingesteld. Pas ver na

10.00 uur loste de file op.

Ook in de andere rijrich-

ting ontstond in de och-

tendspits een file, namelijk

bij het Gouwe Aquaduct.

Dat kwam door een aanrij-

ding waarbij drie auto’s be-

trokken waren.

KAAG EN BRAASSEM

Driemannen
opdievenpad
Drie mannen van 22, 27 en 31

jaar oud zijn maandagavond

aangehouden vanwege het bezit

van inbrekerswerktuigen. Na

een tip kwamen agenten de

mannen op het spoor. Het trio

toonde in de Schoollaan in

Hoogmade bovenmatig veel be-

langstelling voor woningen,

boten en fietsen. Op de Zuidhof

in Rijpwetering werden de man-

nen aangetroffen in een busje.

Daarin bleken een fiets, een bui-

tenboordmotor en inbrekersge-

reedschap te liggen. Van de fiets

is al duidelijk dat deze door de

mannen, zonder vaste woon- of

verblijfplaats, gestolen is in

Oude Wetering.

KRIMPENERWAARD

Zeventienboetes
voor bestuurders
Tijdens een verkeerscontrole in

de Krimpenerwaard kregen

maandag tussen 07.45 en 15.00

uur zeventien bestuurders een

boete. Niemand had te veel ge-

dronken, wel droegen diverse

mensen geen gordel en lag de

snelheid soms te hoog.
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