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Op zaterdag 18 april 
wordt Simonshaven 
omgedoopt tot 
KIKAhaven. 
Burgemeester Mirjam 
Salet zal worden 
gevraagd het nieuwe 
gemeentebord die dag 
te onthullen. 24 uur 
lang staat alles wat er 
in het oude vissersdorp 
gebeurt in het teken van 
het inzamelen van geld 
voor de bestrijding van 
kinderkanker. 

Door Joop van der Hor

SimonShaven - “Met het hele 
dorp achter ons en met be-
langstelling vanuit de wijde 
omgeving maken we er een 
grootst en nimmer meer te 
vergeten evenement van”, 
aldus het Ed van Welie 
(52). Van Welie is cafébaas 
van Café de Oude Haven 
aan de Ring 25. Samen met 
zijn vrouw Marian en de 
stamgasten annex vrien-
den Magda van Leenput en 
Kees Troost zijn ze al vanaf 
februari dag en nacht bezig 
met de organisatie van een 
superfeest. Daar werken tal 
van vrijwilligers, darters, 
en kraamhouders aan mee. 
Onder de artiesten zijn en-
kele grote namen. Aan het 
evenement tegen Kinder-
kanker hebben vooralsnog 
de volgende artiesten hun 

medewerking toegezegd: 
Dries Roelvink, John Spen-
cer, Oscar Harris, Wally Mc-
Key, Duo Just Happiness en 
‘The Next Poptalent’ Fresh-
kid. Producer en presentator 
John Hermans hoopt nog 
een paar bekende namen 
voor zowel overdag als ’s 
avonds in de grote feesttent 

te kunnen strikken. 
Van Welie: ‘Het initiatief om 
Simonshaven voor 24 uur te 
veranderen in Kikahaven 
is afkomstig van Melanie 
Murray Bolt van het Hip-
pisch Centrum Simonsha-
ven. Zij vroeg of wij wilden 
sponsoren. We zijn echter zo 
enthousiast geworden dat 
we hebben besloten zelf een 
groot deel van de organisa-
tie op ons te nemen en dan 
met name het gedeelte van 
muziek en entertainment’. 
Niet alleen café de Oude Ha-
ven en de manege zijn op de 
18e april actief voor Kika, 
ook de voetbalvereniging or-
ganiseert een speciaal Kika-
toernooi waar plaats is voor 
deelname van 10 teams. 
Het organisatiecomité prijst 
de medewerking van de 
gemeente Nissewaard. De 
wethouders Kees Dijkman 
en Jan-Willem Mijnans zijn 
hier uit eigener beweging 
komen praten. Zoiets geeft 

steun en kracht’ aldus de 
van origine Belgische Mag-
da van Leemput dankbaar.’
Zaterdagochtend om 8 uur 
gaan de festiviteiten van 
start op de Ring met een bra-
derie en rommelmarkt. Aan-
melden voor de huur van een 
kraam kan via hoofdsponsor 
S’Land bestrating in Zuid-
land; 06-51807561. Daarna 

gaan op tal van plekken in 
Kikahaven activiteiten voor 
jong en oud van start zoals 
tractorpulling met de teams 
Sledge Hammer en Euro-
pean Maid en Shavepower. 
Om 13 uur gaat op het terras 
van café de Oude Haven een 
Kika-darttoernooi van start. 
Inschrijven kan via 0181-
778986.

Simonshaven omgedoopt tot KIKAhaven

Het organisatiecomié van o.a. het grote tentfeest v.l.n.r.; Marian en Ed van Welie, Kees Troost en Magda van Leenput voor het 
Kika-crisiscentrum ‘de Oude Haven’.  Foto: Joop van der Hor

‘we maken er een 
groots en nimmer 
meer te vergeten 
evenement van’ 

Kaartverkoop gestart
Kaartverkoop feesttent; voorverkoop 12,50 euro. Aan 
de tent 15 euro. Verkooppunten zijn S’land Bestrating 
Zuidland en café De Oude Haven in Simonshaven. 
Bestellen kan ook telefonisch of via een email met 
gegevens waarna de organisatie contact opneemt. Ook 
zijn er nog enkele kramen te huur voor de braderie. Voor 
meer informatie zie: www.simonshavensfestival.nl.

Fraaie stille afzuigkap 
voor boven kookeiland

Omdat een kookeiland los 
in de ruimte staat, zijn de 
mogelijkheden voor een af-
voer naar buiten meestal 
beperkt. Een afvoer die hele-
maal langs het plafond naar 
de buitenmuur loopt is niet 
echt een verfraaiing voor de 
keuken. Bovendien geldt de 
stelregel dat hoe langer de 
afvoer is, des te meer geluid 
de afzuiging zal produceren. 
Een afzuigkap met recircula-
tie is dan de beste oplossing. 
Zowel voor een minimum 
aan geluid (40 – 68 dBA) 
als voor een fraaie aanblik. 
Het kookeiland wordt er nog 
meer een eyecatcher door. 
Het woord recirculatie zegt 
het al, een dergelijke afzuig-
kap zorgt ervoor dat de lucht 
in de ruimte circuleert. De 
‘vieze’ lucht wordt aange-
zogen en gefi lterd door de 

afzuigkap, die vervolgens 
de schone lucht weer terug 
de ruimte inblaast. Wave 
concepts heeft zich in deze 
mogelijkheden verdiept en 
biedt daardoor diverse mo-
dellen. 
De 2611 afzuigkap van Wave 
Concepts is wel een bijzon-
der fraai model voor boven 
een kookeiland. De strakke 
rechthoekige kap is verkrijg-
baar in veel verschillende 
breedte- en dieptematen, 
die allemaal uitsluitend ge-
schikt zijn voor recircula-
tie. 
De kappen worden uitge-
voerd in rvs of in mat ver-
keerswit. Voor een goede 
verlichting op de kookplaat 
is de afzuigkap voorzien van 
3 x 4,5 Watt led-verlichting. 

www.waveconcepts.nl

De led-verlichting boven het kookeiland geeft een warm maar 
helder licht.

Gemeenten negeren Wmo-aanvragen
Woningaanpassingen kun-
nen worden aangevraagd 
via de Wmo. Uit onderzoek 
van seniorenorganisatie 
ANBO blijkt dat gemeenten 
dit soort aanvragen nauwe-
lijks honoreren.
Onderzoeksbureau Kien 
onderzocht in opdracht van 
ANBO 30 gemeenten; 47% 
hanteert strenge criteria om 
te bepalen of iemand recht 
heeft op een woningaan-
passing. Alleen in uitzon-
deringsgevallen kan een 
burger dan een beroep doen 
op (fi nanciële) hulp van de 

gemeente; slechts 46% van 
de deelnemende gemeenten 
heeft geld voor woningaan-
passingen beschikbaar ge-
steld. Eén op de vier (24%) 
gemeenten zegt goed zicht 
te hebben op welke woning-
aanpassingen nodig zijn. Dat 
staat in contrast met hun in-
zicht in het aanbod van se-
niorvriendelijke woningen 
in de huursector; 59% zegt 
daar wel goed zicht op te 
hebben.
Onderzochte gemeenten 
laten een belangrijke taak 
liggen. Zeker nu senioren 

langer thuis moeten blijven 
wonen, zullen deze aanpas-
singen vaker in bestaande 
bouw gedaan moeten wor-
den, stelt de ANBO. Ge-
meenten moeten hier anders 
mee omgaan. Zij geven aan 
dat burgers maar moeten 
verhuizen naar een andere 
woning als hun woning niet 
meer voldoet. Maar volgens 
de Rli (Raad voor de leefom-
geving) is er een schrijnend 
tekort aan geschikte senio-
renwoningen. In 2013 betrof 
het 84.000 woningen en dat 
tekort neemt alleen maar toe.

Plicht nazorg 
woekerpolis
Verzekeraars zijn vanaf 1 juli 
wettelijk verplicht om hun 
klanten actief te benaderen 
over hun beleggingsverze-
keringen. Ze moeten klan-
ten kosteloos meer inzicht 
bieden in hun specifi eke si-
tuatie, verbetermogelijkhe-
den bieden en aanzetten om 
een weloverwogen keuze te 
maken. Wordt dit nagela-
ten, dan kan de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) 
een boete of dwangsom 
van maximaal een miljoen 
opleggen. Dit stelt minister 
Dijsselbloem van Financiën 
voor. Aanleiding zijn de te-
leurstellende resultaten bij 
de nazorg beleggingsverze-
keringen, zoals uit de AFM-
rapportage van oktober 2014 
bleek. Uit de begin maart 
verschenen rapportage van 
AFM blijkt dat verzekeraars 
inmiddels voortgang ma-
ken met het benaderen van 
getroffen klanten. De acti-
veringsverplichting geldt 
voor alle verzekeraars die 
klanten hebben met beleg-
gingsverzekeringen van 
voor 1 januari 2013. Onder 
activeren wordt verstaan 
dat de verzekeraar er zorg 
voor draagt dat de klant een 
bewuste keuze maakt over 
zijn beleggingsverzekering. 
Een bewuste keuze kan voor 
een klant stopzetting, wijzi-
ging of voortzetting van de 
beleggingsverzekering zijn. 
Deze keuze moet dus ook 
uitdrukkelijk worden voor-
gelegd aan de klant.

Patchwork is vooral bekend van dekens en spreien. Patchwork kan nu ook in print worden 
nagebootst. Daardoor kunnen patchworktegels nu in de badkamer gebruikt worden. Terre 
d’Azur heeft wand- en vloertegels waarvan de kleuren op elkaar zijn afgestemd.  terredazur.nl

Tegel patchwork 
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