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VAN DE VOORZITTER

Het seizoen zit er weer op. En deze zomer zullen we niet snel vergeten. Er is heel erg 
veel gebeurd. We hebben gelachen, maar ook gehuild met elkaar. In juli overleden 
Corrie van der Schaaff en Jan Bloos. En eind september ontvingen we bericht dat Ger 
Kunst is overleden. Vanaf deze plek wil ik de families nogmaals heel veel sterkte 
wensen. 

Juli was ook de maand van de storm. Op zaterdag 25 juli was er ’s morgens niets aan 
de hand en kon niemand het zich voorstellen dat het zo zou gaan spoken. Maar de 
weersvoorspellers hadden gelijk. Het ging extreem hard waaien. Helaas waren niet alle 
huisjes bestand tegen de wind. De tent van Koen Wiegman en Tim Hoekstra waaiden 
kapot. Toch had het nog veel erger kunnen zijn als niet de kampeerders die er wel 
waren er alles aan gedaan hebben om erger te voorkomen. Uit alle hoeken en gaten 
kwamen vuilniszakken en boodschappentassen om met zand te vullen en op daken te 
leggen. Spanbanden en touwen werden over en om tenten gebonden. Er werden 
windschotten tegen tenten gespijkerd om de een kapot gewaaid raam af te dekken of 
om een tent te beschermen waarvan een zijschot in drie stukken was gescheurd. Het 
was bijzonder om te zien hoe iedereen, jong, oud en alles er tussenin, ongelofelijk zijn 
best deed om te zorgen dat er niet meer huisjes de lucht in gingen. De saamhorigheid 
was overweldigend. Heliossers hebben bewezen voor elkaar klaar te staan als het nodig 
is. Daar kunnen we heel trots op zijn. Het huisje van Koen werd zelfs de volgende dag 
weer met vereende krachten opgebouwd en ook de tent van Tim stond weer binnen en 
week. Ook zij hebben dus nog van de rest van de zomer kunnen genieten. De storm 
zorgde er ook voor dat vele dijken leeggeschept moesten worden, ook de dijk van de 
vereningstent was niet meer begaanbaar. Door grote drukte bij Paap, kon er geen 
bulldozer komen. Gelukkig heeft Helios zijn eigen bulldozers. Vijftien mannen gewapend 
met een schep zorgden ervoor dat binnen een vloek en zucht het zand verdwenen was. 
Super!

Dan wil ik ook nog alle mensen bedanken voor het organiseren van de feesten en 
partijen in de verenigingstent, maar mijn speciale dank gaat uit naar de vrouwen die zich 
dit seizoen hebben opgeworpen om kinderevenementen te organiseren. Ze waren stuk 
voor stuk geweldig, maar vooral Strand Maarten was een enorm succes. De kinderen 
liepen met hun zelfgemaakte lampionnen door het kamp op zoek naar huisjes waar een 
lichtje brandde of tenten waar zelfs hele lichtslingers hingen. Daar zongen ze dan de 
aangepaste Sint Maarten-liedjes en deden daarna een graai in de goed gevulde 
snoepbakken of pakten een zakje chips van de waslijn. Het was geweldig.

De zomer van 2015 was in alle opzichten memorabel. Nu zijn de huisjes weer 
opgeborgen en wachten zij rustig op ons tot 2016.
Voor nu wens iedereen een goede winter en tot volgend jaar!

Simone Tacx



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je hebt hard moeten strijden, 
maar we zijn blij dat je niet langer hoeft te lijden. 

Het is zwaar om van je te moeten scheiden. 
 

We zullen je missen! 
 

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader en onze opa 
 

Ger Kunst 

 * Amsterdam, 28 februari 1938                         † Zaandam, 24 september 2015 
 

Ria Kunst - Beckman 
 

Erik  
  Jasper 
 

Arjan en Simone 
  Frederique 
  Timo 
  Iris 
  Valerie 
  Merel 

Boeierlaan 54 
1503 JW  Zaandam 
 

Ger is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Associatie Uitvaartverzorging, Jan van Scorelstraat 9 te Zaandam, 
alwaar geen bezoek. 
 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 1 oktober van 14.15 tot 14.40 uur in de afscheidskamer van 
crematorium Zaanstad, Wibautstraat 282 te Zaandam-Zuid. 
Aansluitend is om 15.00 uur de crematieplechtigheid. 
 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. 
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TRANSPORT, SHOVEL 
& HANDELSONDERNEMING    

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
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Tel: 023–5718395  of  023–5713259

Gebroeders
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Wat was het een prachtige zomer. De storm niet meegerekend, hebben we echt kunnen 
genieten dit seizoen, wat jammer dat het weer afgelopen is. Gelukkig mag ik dit krantje 
weer in elkaar zetten deze september en komen de herinneringen van deze zomer bij 
mij terug. 

Jammer genoeg heb ik, buiten de niet zo leuk foto’s die u later in deze editie aan zult 
treffen, nog geen leuke strandfoto’s van bijvoorbeeld de vele activiteiten die er dit 
seizoen georganiseerd zijn, mogen ontvangen. Voelt u zich vooral vrij om deze in te 
sturen, het zou leuk zijn om buiten de administratieve berichten van het bestuur over 
betalingen of waterleidingen ook iets van de kampeerders zelf te zien. 

Een heel fijn najaar allemaal, dat de zon nog maar veel mag schijnen! 

Carla Zwaanstra

REDACTIONEEL

Helios anno 2015, jammer dat er nog steeds kampeerders zijn die niet meer achterom 
kijken als het huisje is opgeladen en dan allerlei voorwerpen op het strand achterlaten.

Die zijn volgend jaar wel droog Dat scheelt ook weer, het gangpad 
is al klaar

HELIOS ANNO 2015 
(ingezonden stuk)
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En deze is ook klaar voor 2016                        Dit tafelblad was wel erg zwaar 

Kunnen volgend jaar zo weer op                     En het stro kan zo in de dijk
het dak

HELIOS ANNO 2015 (vervolg)



7

Oeps, vergeten Lastig bouwen, twee vloerbalken weg

Nog een verdwaalde balk                               En dit? Tja, wij weten het ook niet

HELIOS ANNO 2015 (vervolg)
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Automatische incasso

Tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bestuur u geïnformeerd dat
onze vereniging de jaarlijkse verschuldigde termijnen en donaties door middel
van automatische incasso’s wil laten plaatsvinden.

Wij streven er naar om vanaf 1 januari 2016 de automatische incasso
in werking te laten gaan.

Wij willen u verzoeken gedurende het lopende jaar 2015, geen betaalopdrachten te 
geven voor seizoen 2016.

Dit geldt voor alle betalingen die betrekking hebben op seizoen 2016.

U ontvangt op korte termijn uitvoerige informatie over de automatische incasso.

met vriendelijke groet,

Yvonne Diesbergen

Penningmeester.
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KANAALRATTEN EN NOORDWESTERSTORMEN
(ingezonden stuk) 

Van de zomer hebben we (weer eens) kennis gemaakt met een heuse Kanaalrat. Om 
eerlijk te zijn had ik nog nooit van deze term gehoord ondanks dat ik wel iets met 
meteorologie heb. Een Kanaalrat is een kleine stormdepressie die vanaf de golf van 
Biskaje, via het Kanaal (tussen Frankrijk en Engeland) naar onze kust trekt. Klein, maar 
bijzonder venijnig, met veel regen en wind. Gelukkig komen Kanaalratten relatief zelden 
voor. Het is de derde die ik me kan herinneren in het kampeerseizoen. De andere twee 
waren de zware mei-stormen op Hemelvaart in 1983 en op 28 mei 2000. Kortom, eens 
in de 15 jaar, maar dat is statistiek van de koude grond…..

Depressies die zich boven de golf van Biskaje ontwikkelen, zijn op zich niet zeldzaam. 
Afhankelijk van de meteorologische omstandigheden (koude bovenlucht, ligging van de 
straalstroom (de zone met hoge windsnelheden op ca. 10 km. hoogte)) kunnen ze zich 
meer of minder krachtig ontwikkelen. Als we dan de pech hebben dat een krachtige 
depressie (met veel wind) een koers via het Kanaal naar onze kust aflegt, spreken we 
van een Kanaalrat. Een kwestie van ‘geluk’ dus, welke route een dergelijke depressie 
volgt en hoe krachtig hij zich ontwikkelt.

Vanwege de relatief kleine omvang van een Kanaalrat (niet groter dan (een paar) 100 
km) konden deze depressies tot een jaar of 15 geleden vrij ongemerkt ontstaan. 
Meteorologen zagen hen eenvoudig weg niet vroeg genoeg, daarvoor was het 
meetsysteem te grofmazig. Dit was ook het geval op Hemelvaartsdag in 1983. Exact 
hetzelfde begin op Helios, een stevige zuidoosten wind die in de middag naar zuidwest 
draaide en toenam tot windkracht 10. Doordat het KNMI volledig verrast werd door deze 
storm gingen de waarschuwingen veel te laat uit en vielen er maar liefst 10 doden in 
Nederland.

Tegenwoordig zal, dankzij de gedetailleerde weercomputers, een Kanaalrat niet meer 
ongemerkt door het kanaal sluipen (daaraan dankt hij zijn naam). Maar de exacte koers 
en de windsterkte  blijven voor de meteorologen lastig te voorspellen, zeker meer dan 
een paar dagen vooruit. Die van 25 juli 2015 werd door het KNMI tijdig voorzien, 
alhoewel ik toch het gevoel had dat de kracht werd onderschat.
Door de (voor ons ongelukkige) loop van deze Kanaalrat kwam op 25 juli het zwaarste 
windveld pal bij ons op de kust te staan (zie afb. 1). Op het hoogtepunt windkracht 10 uit 
west-noordwest. Wat er dan voor een krachten op de huisjes komen moet iemand maar 
eens berekenen. Enerzijds natuurlijk de wind die frontaal op de huisjes staat te beuken, 
anderzijds de enorme windsnelheden langs de huisjes, over de daken en door de 
gangetjes. Dit veroorzaakt een ander vreemd verschijnsel, namelijk onderdruk (het 
Venturi-effect). 
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KANAALRATTEN EN NOORDWESTERSTORMEN
(vervolg) 

Vergelijk dat maar met een vliegtuigvleugel, doordat de lucht (door de vorm van de 
vleugel) aan de bovenkant van de vleugel veel sneller stroomt dan aan de onderkant 
krijg je aan de bovenkant een onderdruk en daarmee een opwaartse kracht ontstaat; het 
vliegtuig vliegt. Dit gebeurt ook met de dak- en zijschotten van de huisjes, door de wind 
worden die als het ware naar buiten gezogen. En als een schot dan wat ruimte heeft en 
de wind er vat op krijgt, dan is het gebeurd.

afb. 1: Windsnelheid boven Benelux op 25 juli 2015, 14 uur. 
Goed te zien is het paarse gebied in de buurt van IJmuiden, met de hoogste windsnelheden. 
Opvallend is dat het tegelijkertijd bijna windstil is boven het noorden van het IJsselmeergebied 
(Makkum). Dit is de kern van de depressie (vergelijkbaar met het oog van een orkaan). Dit geeft 
goed aan hoe klein deze depressie was.

Kijkend naar de meetgegevens van Rijkswaterstaat (locatie IJmuiden) op 25 juli dan was 
de hoogst gemeten windsnelheid (op 10 meter hoogte) maar liefst 121 km/u om 14.00 
uur. Nu tellen windstoten niet mee in de berekening van de windkracht, daarvoor moet 
de wind tenminste 10 minuten een bepaalde waarde overschrijden. Kortom, de hoogste 
10 minuten waarde was 93 km/u een windkracht 10, die van 13.40-14.10 een half uur 
aanhield. Opvallend was ook de snelheid waarmee de storm zich aandiende: om 11.00 
nog windkracht 5 (bijna 6) uit ZZW terwijl een uur later het al windkracht 8 uit WNW was. 
Vervolgens tot 16.00 is deze niet meer onder windkracht 9 uit NW geweest.

Qua wind hadden alle drie de Kanaalratten (1983, 2000, 2015) een soortgelijk verloop. 
Omdat de depressie uit het zuidwesten komt en de wind rondom een depressie ‘tegen 
de klok in’ draait, betekent dit dat je aan de noordkant eerst een oostelijke stroming hebt, 
die via het zuidoosten naar een storm uit westelijke richtingen draait. 
Opvallend vind ik dat in alle drie de gevallen het hoogtepunt van de storm in de middag 
lag. Daarvoor heb ik nog geen goede verklaring. Het kan ook toeval zijn. Als er ‘s nachts 
een dergelijke storm zou overtrekken dan zou de ellende op het kamp niet te overzien 
zijn.
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KANAALRATTEN EN NOORDWESTERSTORMEN
(vervolg) 

Qua hoogwater is een Kanaalrat niet zo’n probleem. Op het hoogtepunt weliswaar 
golven van bijna 5 meter, maar uiteindelijk was er ca. 60 cm verhoging van de 
waterstand (deze 60 cm is een inschatting, ik heb helaas niet de exacte gegevens). 
Omdat de opstuwing ongeveer gelijk liep met het afnemend tij leek het ‘alsof de vloed 
niet weg ging’. Maar doordat de storm maar kort duurde en lokaal was (verderop op de 
Noordzee was windsterkte en -richting minder ongunstig) bleef de opstuwing beperkt.

Wat is er anders bij een noordwesterstorm?
Bij een noordwesterstorm is vooral de opstuwing van het zeewater het probleem. De 
Noordzee heeft de vorm van een trechter, breed van boven, ongeveer 500 km tussen 
Schotland en Noorwegen, en smal in het zuiden (33 km, het Kanaal tussen Engeland en 
Frankrijk). De Noordzee bij Noorwegen is ook dieper dan het Kanaal. Kortom, bij een 
flinke noordwesterstorm loopt de Noordzee vol. 

Dit was ook het geval bij de Watersnoodramp van 1953, waarbij een zeer zware 
stormdepressie met een windveld van Groenland tot aan onze kust het water zo ver 
opstuwde dat de dijken in Zeeland bezweken. In IJmuiden stond het water maar liefst 
3,05 meter hoger dan normaal (de uiteindelijke waterstand bij vloed was 3.85m + NAP, 
nog steeds de hoogst gemeten waarde tot nu toe).

Afb. 2: luchtdruk op 19 april 1980 boven Europa (NL ligt iets onder het midden) 
Duidelijk zichtbaar is de kern van het lagedrukgebied boven Noorwegen en Zweden en de dicht op 
elkaar liggende isobaren ten oosten van Groenland. Dit duidt op een storm uit NW richting.
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KANAALRATTEN EN NOORDWESTERSTORMEN
(vervolg) 

Op 19 april 1980 was er ook een dergelijke storm (zie afb. 2), vanzelfsprekend minder 
sterk dan in ‘53. Waar de Kanaalrat van 2015 een doorsnee had van pak ‘m beet 200 
km had dit windveld een lengte van meer dan 2000 km, een noordwesterstorm ten 
oosten van Groenland met uitlopers richting onze kust. De noordwesterstorm aan onze 
kust duurde eigenlijk maar heel kort. Zaterdag 19 april 1980 was het overdag nog 
windkracht 5,  ‘s avonds nam deze toe tot windkracht 8 en pas tegen de nacht ging hij 
even naar stormkracht 9, om daarna weer af te nemen. Maar het windveld op de 
Noordzee zorgde voor een flinke opstuwing in de ‘Noordzee-trechter’. Een 
waterstandverhoging van 1,40m, wat bij vloed resulteerde in een totale waterstand van 
2,40m + NAP. Teveel voor de dijken bij Helios en vooral bij Zeemeeuwen.
Bij een zuidwesterstorm heb je geen opstuwing in de Noordzee en is hoogwater dus 
geen probleem.

Concluderend kan ik zeggen dat bij een Kanaalrat de windsterkte het probleem is en bij 
een noordwesterstorm de waterstand. Gelukkig zijn zowel Kanaalratten als 
noordwesterstormen in het kampeerseizoen zeldzaam. 
Dus goed opletten als je weer eens naar het weerbericht kijkt en een storm wordt 
aangekondigd. Is die zuidwest, noordwest, komt ie helemaal vanuit Groenland of is het 
een Kanaalrat?

Dennis de Jager
De meetgegevens zijn van Rijkswaterstaat, locatie IJmuiden 
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BEGELEIDEND SCHRIJVEN CONCEPT 
PLAATSINGSSCHEMA 2016

In dit Helios Nieuws vindt u het CONCEPT plaatsingsschema voor 2016.
Wederom gaat het weer een hele puzzel worden dit jaar om aan de verzoeken van 
kampeerders te kunnen voldoen. Zeker bij kampeerders met een unit moet het bestuur 
al vroegtijdig beslissingen nemen vanwege de logistiek van Leen Paap. Verzoeken die 
het bestuur, vanwege de logistiek, niet kan accommoderen in 2016 worden daardoor 
doorgeschoven naar het jaar opvolgend. U kunt een verzoek voor een andere plaats 
indienen tot 1 december 2015. Verzoeken die na 1 december binnen komen worden niet 
meer in behandeling genomen voor het jaar 2016.

Tevens heeft het bestuur besloten donateurs die in 2015 lid zijn geworden een 
definitieve plaats toe te wijzen. Bij sommige toewijzingen wijkt het bestuur af van de 
plaatsingsprocedure zoals deze is vermeld in het huishoudelijk reglement. Dit is een 
bewuste keuze vanwege stabiliteit binnen de vereniging, logistiek en uiteindelijk 
zekerheid bij kampeerders. Sommige kampeerders staan namelijk al twee jaar op 
dezelfde plek en hadden nog steeds geen zekerheid of deze plek ook daadwerkelijk hun 
vaste plek zou gaan worden.
Tevens wordt de puzzel daardoor ook een stukje makkelijker. 
Vandaar dat het bestuur deze beslissing heeft genomen.

De volgende leden zijn nog niet opgenomen in dit concept omdat nog niet duidelijk is 
voor welke plek zij in aanmerking komen.
635 Jansen, A. heeft aanvraag ingediend voor boven-rij Zuid.
781 Booren, van P. heeft aanvraag ingediend boven-rij Noord.
Leden die een verzoek voor de beneden-rij hebben ingediend zijn afhankelijk van de 
plaatsingsprocedure, het aantal aanmeldingen en de logistiek van Leen Paap.
In dit concept zijn zij vooralsnog op hun oude plek ingedeeld.

Aanvragen door donateurs voor een staanplaats in het seizoen 2016 kunnen gedaan 
worden tot 1 december 2015 d.m.v. het sturen van een mail naar 
helios.secretariaat@planet.nl
Vermeld in uw verzoek uw correspondentienummer zodat ik uw donateursnummer 
makkelijker terug kan vinden. 
Ook hier geldt dat verzoeken die na 1 december binnen komen niet meer in behandeling 
worden genomen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een mailtje sturen naar het secretariaat.
Een fijne overwintering iedereen.

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios.

mailto:helios.secretariaat@planet.nl
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CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA 2016 NOORD

Concept Plaatsingschema Noord 2016

Noord-achter tentmaat Noord-voor tentmaat

Toiletcontainer 709 Deen, R CONT
710 Oussoren, J CONT 711 Lange de, R CONT
712 Koningshoven, A CONT 713 Vermeeren, Q 350
714 Greeuw, R 350 715 Beschikbaar 2016
716 Broers, G CONT 717 Jonker, D CONT
718 Roggekamp, S 350 719 Vulink, Y CONT
720 Roord, J 350 721 Tier, J CONT
722 Velde vd, J 350 723 Koppen, R CONT
724 Wortelboer, D 350 725 Heilbron,J CONT
726 Sijmons-Deen CONT 727 Deen, M CONT
728 Berg, van de C CONT 729 As, van J CONT
730 Hirs, M                 CONT 731 Tersteege, E 350
732 Claasen, R CONT 733 S. Dijkstra 350
734 Bakker,N CONT 735 Kunst, E CONT
736 Leeuwen-Winter, van KCONT 737 Koppen, F CONT
738 Dreijer J 350 739 S. Dreijer CONT
740 Vrij beschikbaar 741 A. Kunst CONT
742 Ikelaar, B 355 743 M. During CONT
744 Diesbergen, K CONT 745 D. During 350
746 Maier-v.Putten 350 747 Oudeweetering CONT
748 Grootveld, J CONT 749 Honingh-Soetens CONT
750 Geestman, R CONT 751 Dreijer, JF jr. CONT
752 Driessen, E 350 753 Jager, de R 350
754 Vrij beschikbaar 755 Ploeg, van de 350
756 Kaarsgaren, P 350 757 Vrij Beschikbaar
758 Willemse, J 350 759 Horst, van der R 350
760 Wiegman, K 350 761 Maier, D 350
762 Balen, van W 350 763 Mak, L 350
764 Doting, I 350 765 Tacx, H CONT
766 Regelink, I CONT 767 As, van F CONT
768 Vlaar, B CONT 769 Willemsteijn, K 350
770 Vlaar, J 350 771 Faile, M 350
772 Vrij beschikbaar 773 Jonker, J CONT
774 Sluijzer, R 350 775 Bakker,M 350
776 Mantje, B 350 777 Volwater-Vlaar, M CONT
778 Smit,R 350 779 Jonker, R CONT
780 Loveren, van F 350 781 Vrij Beschikbaar
782 Stofberg, R CONT 783 Slaap, M 350
784 Smit, Y CONT 785 Martijn, P CONT
786 Vrij beschikbaar

TB = toiletbeheerder
Plaats 654 is oorspronkelijke plaats Valstar als toiletbeheerder

Overslaanders 2016:
Boeree, F CONT

Opgezegd 2016:
Meijer, M
Kion, B
Tersteege, R
Neut vd J 
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CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA 2016 ZUID-MIDDEN

Concept Plaatsingsschema 2016 Zuid-Midden

zuid-achter tentmaat zuid-voor tentmaat

606 Alkemade, van H CONT 603 Ingen, van E 350
610 Sattler, M CONT 605 Harzer, S CONT
612 Vrij Beschikbaar 607 Bogert, van de N 350
614 Bakker, A CONT 609 Bloos, GB 350
616 Klok, F 350 611 Breemen v R CONT
618 Vrij Beschikbaar 613 Vrij Beschikbaar
620 Vrij Beschikbaar 615 Pluijm, vd R 350
622 Vrij Beschikbaar 617 Jonker, R CONT
624 Egthuysen, J 350 619 Tramper, P CONT
626 Vrij Beschikbaar 621 Bruseker, C.W.F 350
628 Jansen, R 350 623 Pluijm, vd V CONT
630 Montauban, mevr CONT 625 Hop, T CONT
632 Kion, J.B. CONT 627 Nusse, R CONT
634 Pluijm, JM vd CONT 631 Slot, J 350
636 Hoekstra, J CONT 635 Vrij Beschikbaar
638 Hoff v 't M CONT 637 Troost, M 350
640 Grootveld, P 350 639 Bloos, R CONT
642 Valstar, P 350 641 Jager, G.A. de 350
644 Hofman, G 350 643 Tacx, F CONT
646 Tacx, S CONT 645 Mul, J CONT
648 Vaumont, P CONT 647 Ophem, L van CONT
650 G. Kunst CONT 649 Mul, F 350
652 Valstar, W. (toil.) CONT 651 Grootveld, E CONT

midden-achter midden-voor
TOILETCONTAINER 653 Hoekstra, B CONT

TB 654 Hoogteijling-de Jong CONT 655 Peppel, RG vd 350
656 Barendse, W 308 657 Neeft, E 350
658 During, R 350 659 Mantel, W CONT
660 Schaaff, vd CONT 661 Huissteeden 354
662 Duist, C.V CONT 663 Vrij Beschikbaar
664 Prins, J.S CONT 665 Slot, J CONT
666 Mars, J CONT 667 Hoekstra, T 350
668 Kingma CONT 669 Barendse, M 350
672 Eerde, N. van 350 671 Assema, van M.A. CONT
674 Vrij Beschikbaar 673 vierling 350
676 Montauban, JM 350 675 vierling 350
678 Vrij Beschikbaar 677 vierling 350
680 Bijl, T 350 679 vierling 350
682 Vrij Beschikbaar 679A Opslagcontainer 240
684 Maier, B 350 681 Agterhof, J.B. CONT
686 Boeser,D 350 683 Kluit, V 350
688 Grootveld, M CONT 685 Vriend, P CONT
690 Nieman, F CONT 687 During, J CONT
692 Kuijper,H CONT 689 Ruiter, G CONT
694 Seitz, T CONT 691 Roosendaal,N CONT
696 Nieuwhoff, J 355 693 Tersteege, F CONT
698 Koppen, J CONT 695 Troost, G 350
700 Kost, N CONT 697 Tier, WHG CONT
702 Dijkstra, L CONT 699 Zijlstra, M CONT
704 Eerde, A.L.van CONT 701 Wedekind. F CONT
706 Verhoeven, J CONT 703 Boeree-Vermeeren, M CONT
708 Klene, D CONT 705 Dalie, de R CONT

707 Venings, T 350

TB = toiletbeheerder
Plaats 654 is oorspronkelijke plaats Valstar als toiletbeheerder

Overslaanders 2016:
Boeree, F 715

Opgezegd 2016:
Meijer, M 612
Kion, B 613
Tersteege, 706
Neut vd J 757
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INGEZONDEN STUK

Enkele van jullie hebben op Facebook al mogen genieten van de strandverhalen van 
Petra Vriend. Ze wilde er ook graag een aantal met jullie delen via Helios Nieuws:

***

Het is vakantie en de kleintjes zijn massaal op vakantie. Julian roept ik blijf nu 29 
nachtjes slapen en daar is hij heel tevreden over. Als je na een paar dagen aan hem 
vraagt hoeveel nachtjes hij nog blijft antwoordt hij, "ik blijf 29 nachtjes”, want aftellen
komt even niet in zijn woordenboek voor.

Batu neemt even een rustpuntje op mijn schoot en kijkt naar mijn ringen en vraagt of ik
getrouwd ben. Even terug zijn zijn ouders getrouwd en weet hij dat bij trouwen ook
ringen behoren. Ik antwoord nee ik ben niet getrouwd en spontaan vraagt hij mij ten 
huwelijk.  Nu ben ik met Juno en met jou getrouwd was zijn conclusie. Ik voel geen
enkele jaloezie en wordt niet boos op mijn kersverse echtgenoot tenslotte heeft hij van 
bigami nog nooit gehoord. Als er een reclamevliegtuigje langs de kust vliegt vraagt hij
wat daar op de vlag geschreven staat. Ik antwoord er staat Webcam.nl de laatste
lettergreep laat ik maar weg lijkt mij voor nu even beter.

Het noemen van namen schijnt toch een belangrijk feit te zijn voor kinderen. Als ik wel
eens, en dat was niet per ongeluk, de vriend van Julian John noemde dan werd ik ter
plekke gecorrigeerd dat zijn naam niet John maar Jon is en het werd ook nog eens met 
klemtoon benadrukt. Zelf heb Ik al vele namen mogen krijgen en het varieerde van 
Petra, Peet, Panterea, tante Peet en zelfs Peter want deze laatste is mijn doopnaam van 
onze kleinste Boeser.  Als hij heerlijk naast me zit met zijn hartsvriendin Olivia, kijkt hij
naar me op met een verliefde blik en zegt, ”hi Peter”, ik kus hem op zijn voorhoofd en
zeg hi kleine man. Olivia, die mij tot vorig jaar nog Panterea noemde grijpt in en legt hem 
uit dat ik gewoon Petra moet worden genoemd. Zij neemt het heft in handen en laat hem 
met veel geduld zien hoe je je mond moet bewegen en binnen de kortste keren zegt hij
mijn volledige naam, Petera. Olivia knikt tevreden en zij besluiten verder te gaan met 
hun spel, en ik krijg kippenvel.

Het spelen met water blijft toch het mooiste wat er is en Juno, Batu en Olivia spelen er
naar hartelust mee. Ze worden helemaal nat want er is ontdekt dat wanneer je je vinger
in de slang stopt dat de rijkwijdte van het water veel groter is. Batu wil zijn natte shirt uit
en onze ervaringsdeskundige meldt dat hij door de zon en de wind wel weer droog zal
worden. Allen willen zij iets om uit te kunnen schenken en ik voorzie ze van een koffiepot
, theepot en een limonadekan. Onderling wordt er ruzie gemaakt tot wij maar besluiten
dat het tijd wordt om de kraan maar dicht te draaien.
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INGEZONDEN STUK (vervolg)

We hebben zelfs een grote verzamelaar op Helios dat is Rodin. Hij verzamelt van alles: 
kurken, dopjes je kunt het zo gek niet verzinnen. Hij vindt dat ik hem wel van heel veel
kurken kan voorzien, maar vraagt gelukkig niet aan mij hoe dit kan, zelf hou ik de 
waarheid maar binnenskamers. Met zijn verzameling opent hij het Juttersmuseum en
metamorfoseert het strandhuis ter plekke. Hij krijgt hulp van zijn vriendjes en komt
vragen of ik ook zijn museum kom bezoeken als het klaar is. Ik beloof dat ik kom en dan
wordt er nog wel even nageroepen dat er wel voor moet worden betaald. Even later ga
ik kijken met 1.50 in mijn hand en ontvang een heus entrée kaartje bij de deur en binnen
krijg ik uitleg over zeewier, schelpen en alles wat maar voorhanden was om dit museum 
tot een success te maken.

Batu heeft enkele keren de kennismakingsdag in de verenigingstent mee mogen maken
en heeft ook onze voorzitster Simone mogen ontmoeten. Henk heeft voor onze
voorzitter positie altijd de titel “De burgemeester”  gebruikt, dus als wij over Leo spraken
was het altijd “De Burgemeester”. En nu is Simone “De burgemeestersvrouw”. Simone 
heeft natuurlijk het woord Helios herhaaldelijk in haar praatje gebruikt en Batu zegt als
hij haar tegenkomt,”dag Helios”. Ja voordat je het zelf kan beseffen heb je een bijnaam. 
Ik zal die van mezelf ook even noemen. Het schijnt dat, mijn prachtige cadeau van Henk  
een heerlijke ochtendjas maar wel met een panterprint, ervoor heeft gezorgd dat ik
vanaf nu Nellie Veerkamp heet. Reken ik ook goed, lachen toch.

Oh jee en dan loopt de put bij de verenigingstent over. Het rioolwater gutst eruit en
naarstig wordt er een geul gegraven om het water zoveel mogelijk te leiden naar het 
voorstrand. De geur is verschrikkelijk en tot overmaat van ramp gaan ook de toiletten
dicht. Maar de kinderblaasjes blijven zich vullen en al gauw weten ze de weg naar mijn
emmer te vinden. Er wordt massaal geplast en gepoept op de emmer bij Petra. Als het 
later allemaal een beetje achter de rug is en er roept er een:”mam ik moet plassen”, dan
roept Julian:”dat kan ook bij Tante Petra”. Hij kan niet weten dat mijn voorgangster ooit
Tante Frans was. De nostalgie komt even voorbij en in mijn gedachten zie ik haar weer
staan gebukt , met een grote witte onderbroek. Velen zullen dit met mij nog herinneren.

Om het seizoen een beetje leuk af te sluiten gaan we nog even met zijn allen Indonesich
eten. Het snode plan, om het diner aan de zeekant te serveren, valt in het water omdat
de weergoden ons in de steek laten. Tegen de tijd dat het diner ter tafel zou moeten
komen wordt het weer slechter en slechter en raak ik heel even in paniek hoe wij dit
moeten klaren. Ik heb al veel makke schapen in het huisje gekregen maar dit keer zijn
het er wel heel veel.  30 hongerige medekampeerders en 8 kinderen en waar moet ik ze
plaatsen om het avondmaal een beetje warm en aangenaam te kunnen nuttigen. Ok 
twee tafels passen en rond de 20 kunnen binnen dineren. Leo oppert het plan om toch
de tent uit de verenigingstent te pakken en neer te zettten. Al spoedig zit iedereen aan
de dis.
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INGEZONDEN STUK (vervolg)

De kindertjes hebben eerst gegeten en er is beloofd dat Henk toch ook nog even de rol
van Hans Klok zou overnemen. Ze staan allemaal klaar om te kijken naar de goocheltruc
van Henk. Een groot vuur moet er voor zorgen dat de olie in de pan voldoende wordt
verhit zodat de truck kan beginnen. De truc is dat Henk er voor kan zorgen dat iets heel 
kleins heel groot kan worden, ze moeten dan wel Hocus Pocus Pilates Pas heel hard 
roepen, maar  daaraan wordt graag gevolg aangegeven.  Henk gooit een klein dingetje
in de pan en het wordt, na hun geroep ,heeeeeeel groot. Ze vinden het fantastisch en
geloven dat Henk toch echt over een portie magie beschikt. Ze blijven de spreuk roepen
en de truc lijkt steeds opnieuw goed te lukken in hun ogen. Totdat Jon een beetje zijn
twijfels begint te krijgen bij al dat getover en vraagt Henk: ”maak het nu weer eens
kleiner”. Ja nu valt hij door de mand en zegt dat de toverij voorbij is. Je begrijpt het al het 
gaat hier om kroepoek door hun genoemd kroekoek. Ze eten er met veel smaak van en
na het ijs zijn zij voldaan. De avond verloopt goed er wordt goed gegeten en na afloop
wordt het een heel festijn. Tim neemt de rol van Dj aan en ik denk weer dat ik kan
zingen. De plaatjes verschijnen wel op faceboek . 

De volgende dag zijn de Kiters weer aan de beurt, het waait maar achteraf toch niet hard 
genoeg. Niels eindigt met een snee in zijn neus, of was dat nog van de avond ervoor.  
De ouders van Jon en Tatum zijn op zee en op de kindjes wordt gepast. Juno wil de 
roze tent opzetten en haar moeder zal haar hier even mee helpen. Ook alles waar lucht
in kan wordt naar voren gehaald en alles moet worden opgeblazen. De ouders worden
ingezet en fungeren als blaasbalg. Het tentje staat en met zijn allen kruipen zij de tent in. 
Kan niet helemaal goed zien wie er in kruipt maar tel toch zeker 5 stuks. Natuurlijk wordt
er regelmatig een naar buiten gestuurd maar in grote lijnen gaat het goed.

Hier en daar worden wat laatste restanten uit koelkasten gehaald en de lunch varieert
van  een gebakken ei tot meloen met ham en toetjes ijs. De olijven moeten eraan
geloven een meeuw laat zien dat deze vogel werkelijk alles lust en de brutaliteit heeft
zich het bakje olijven toe te eigenen.

Nou het is wel een lang epistel maar voorlopig moeten we dan ook wel even zonder
doen. Allen weer naar huis en naar school. 

Petra
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CORRESPONDENTIE NUMMERS
LEDEN EN STAANDE DONATEURS

Naam Corr. Nr. Naam Corr. Nr.

A. VAN SUTPHEN                  1158 GREEUW R.A.J.                   716

AGTERHOF J.B.                   1305 GROOTVELD E.                    651

ALKEMADE H.                     270 GROOTVELD J.                    750

AS van F.                       424 GROOTVELD M.                    104

AS van J.J.                     356 GROOTVELD P.                    640

ASSEMA van M.A.                 249 HARZER S..                      333

BAKKER M.                       176 HEILBRON J.                     78

BAKKER N.A.                     611 HILLEGE P.                      1396

BAKKER ROOZEN J.E.              1355 HOEKSTRA B.                     653

BALEN van W.P.                  541 HOEKSTRA J.                     636

BARENDSE M.E.                   419 HOEKSTRA T.                     94

BARENDSE W.                     23 HOFF VAN 'T M.R.                1341

BERG v.d. H                     225 HOFFMAN G                       644

BIJL T.E.                       1352 HONINGH-SOETENS C.              724

BLOOS G.B. Mevr.                491 HOOGTEYLING K. Mevr.            657

BLOOS R.                        637 HOP A.                          283

BOEREE P.                       717 HOP T.                          625

BOEREE R.H.M.                   703 HORST van der R.                271

BOESER D.                       125 HUISSTEDEN van J.H.             669

BREEMEN V. R.M. - BOERHOOP      358 IKELAAR B.                      742

BROERS-DIJKSTRA G.T.            1326 INGEN van E                     453

BROODKOORN D./D. KLENE          1445 JAGER de R.                     52

BRUSEKER C.W.F.                 621 JAGER de-BRUSEKER de G.A.       639

BURER R                         1468 JANSEN A                        633

CLAASSEN R.                     730 JANSEN R.                       92

DALIE de R.J.                   740 JONKER D.                       709

DEEN M.                         732 JONKER J.                       120

DEEN R.                         715 JONKER R.                       264

DIESBERGEN K. CH.               744 JONKER ROB                      615

DIJKSTRA L./voorzitter          700 KAARSGAREN P.J.T.               1205

DIJKSTRA S.M.                   88 KINGMA S.J.G.                   418

DOTING I.N.                     440 KION B.                         183

DREIJER J.F.                    738 KION J.B.                       630

DREIJER J.F.                    774 KLOK F.                         1343

DREIJER S.                      140 KLOOSTER-HIRS M.                726

DRIESSEN E.H.M.                 1371 KLUIT V.D.E.                    178

DUIST v. C.                     664 KONINGSHOVEN van A. Mevr.       701

DURING D.                       151 KOPPEN J.                       9

DURING J.                       154 KOPPEN J.F.S.                   77

DURING M.                       1041 KOPPEN R.                       210

DURING R.H.                     658 KOST N.                         791

EERDE van A.L.                  702 KUIJPER H.                      686

EERDE van N.                    90 KUNST A.                        65

EGTHUIJSEN J.J.                 1362 KUNST E.                        64

FAILE M.                        383 KUNST G.                        622

GEESTMAN R.N.                   296 LANGE de M.A.                   263
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CORRESPONDENTIE NUMMERS
LEDEN EN STAANDE DONATEURS

Naam Corr. Nr. Naam Corr. Nr.

LEEUWEN-WINTER van J.H.         616 SIJMONS-DEEN N.                 609

LINTHORST D                     1463 SLAAP-BEEKMAN A.A.E.Mevr.       1029

LOVEREN van A.F.                778 SLOT J.P.                       675

MAIER B.                        251 SLOT J.W.                       99

MAIER B.                        746 SLUIJZER R.                     1348

MAIER D.                        252 SMIT R.                         776

MAK-VEENHOF J.C.M.              272 SMIT Y.                         770

MANTEL W.                       665 SMITS G                         1433

Mantje B                        1145 SNIJDERS E.J.                   1471

MARS J.                         670 STOFBERG R.                     21

MARTIJN P.                      435 TACX F.                         641

MEIJER M.W.                     1338 TACX H.                         722

MONTAUBAN C.Mevr.               628 TACX S.                         57

MONTAUBAN J.M.                  248 Tersteege E.                    153

MUL F.                          613 TERSTEEGE F.                    713

MUL J.J.                        14 THIEL G.                        1418

NEEFT E.S.                      543 TIER J                          40

NEUT van der J.                 1084 TIER W.                         695

NIEMAN F.                       684 TRAMPER P.                      661

NIEUWHOFF J.                    7 TROOST G.N.                     693

NUSSE R.                        244 TROOST M                        635

OPHEM van L.                    617 VALSTAR P.                      71

OUDEWETERING van H.             712 VALSTAR W.                      652

OUSSOREN J.H.P.                 704 VAUMONT P.                      10

OX R p/a TAPPERIJ 32            1461 VELDE van DE J.N.               1258

PLOEG v.d. E.                   606 VENINGS T.                      447

PLUIJM v.d. J.M.                632 VERHOEVEN J.P.M.                671

PLUIJM v.d. R.                  205 VERMEEREN QUIDO.                112

PLUIJM v.d. V.                  206 VLAAR B.E.                      762

PRINS J.A. jr.                  668 VLAAR J.                        204

REGELINK I.                     430 VOLWATER-VLAAR M.               162

ROGGEKAMP S.                    720 VRIEND P.                       685

ROORD J.J.A                     1369 VULINK A.L.B.                   736

ROOSENDAAL N.                   89 WATSON VAN DEN BOGERT N.        420

ROOSENDAAL W.T.                 367 WEDEKIND F.                     600

ROSKAM A.                       1321 WIEGMAN K.                      568

RUIJGROK C.                     1394 WILLEMSE J.                     146

RUITER G.                       1335 WILLEMSE M.                     147

SATTLER M.                      201 WILLEMSTEIN K.                  772

SCHAAFF v.d. J.                 660 WORTELBOER D.                   1307

SCHAEFFER M.                    1194 ZIJLSTRA M.                     603

SEITZ J.                        688
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