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Langer vast na
mishandeling
De 31-jarige man uit Gouda die

deze week werd aangehouden

voor zware mishandeling, moet

langer in hechtenis blijven. De

rechter-commissaris bepaalde

gisteren dat hij nog zeker twee

weken vast blijft zitten, als ver-

dachte van de mishandeling

waarbij een 30-jarige plaatsge-

noot in maart ernstig hersenlet-

sel opliep. Het slachtoffer werd

bewusteloos op de Walvisstraat

aangetroffen, na een harde klap

tegen zijn hoofd. Hij heeft onder

meer moeite met praten sinds

de gebeurtenissen. De verdachte

wordt ook gelinkt aan ander ge-

weld en aan enkele diefstallen. GERLIN000

WADDINXVEEN

BertCremers
weeraanhetwerk
Burgemeester Bert

Cremers (64) van Waddinx-

veen is gisteren na een ern-

stige ziekteperiode weer

aan het werk gegaan.

‘Hoera! Vandaag weer aan

het werk’, twitterde hij aan

het begin van de dag.

Cremers lag drie weken in

het ziekenhuis. Hij onder-

ging een buikoperatie we-

gens blaaskanker. De afge-

lopen zes weken was hij

thuis om hiervan te her-

stellen. Dit jaar kreeg de

burgemeester ook chemo-

kuren. Cremers hervatte

zijn werkzaamheden met

het bezoeken van een con-

gres voor burgemeesters in

Amersfoort. WOUDEN100

BERGAMBACHT

Parallelwegvoor
landbouwverkeer
Langs de provinciale weg N207,

ter hoogte van Bergambacht,

komt een parallelweg te liggen.

Dat is die gemeente overeenge-

komen met de provincie Zuid-

Holland. De parallelweg tussen

de Kadijk en de rotonde bij

tankstation Texaco moet het

zware landbouwverkeer uit de

dorpskern houden. Nu rijden de

tractoren noodgedwongen door

de bebouwde kom. Zuid-Hol-

land draagt 400.000 euro bij

aan de nieuwe weg, waarvoor

de gemeente het ontwerp uit-

werkt. De aanleg begint in het

najaar van 2014. De totale kos-

ten van de parallelweg worden

geraamd op 1,6 miljoen euro. WIT102

De Goudse jongen heeft neurobla-

stoom, een zeldzame vorm van kin-

derkanker. De overlevingskansen

van Thomas verdubbelen als hij een

behandeling van een half jaar in

Philadelphia ondergaat.

Zijn ouders Liesbeth en Ralf, die

om redenen van privacy hun achter-

naam niet in de krant willen terug-

zien, willen met hemmee. Dat geldt

ook voor zijn grote broers Thijs (7)

en Rick (4). Probleem is alleen dat

dat heel veel geld kost. Liesbeth:

,,We hebben ongeveer 50.000 euro

nodig.’’

Om dat geld bijeen te krijgen wor-

den in Gouda en omgeving tal van

acties opgezet. Er zijn benefietcon-

certen, er staan spaarvarkens in

winkels en er is een dansworkshop.

Ook is het mogelijk via de website

Thomasenzijnvrienden.nl voor mi-

nimaal 25 euro vriend van Thomas

te worden. In enkele dagen is op die

manier al zo’n 8000 euro toegezegd.

Vader Ralf is ontroerd. ,,Al die steun,

het maakt ons stil. Geweldig dat

mensen dit voor ons over hebben.’’

Ziekenhuisartsen stelden in mei

van dit jaar vast dat de Goudse peu-

ter neuroblastoom heeft. Het kind

had wel wat gezondheidsklachten

en was ook hangerig, maar Liesbeth

en Ralf hadden nooit gedacht aan

kanker. ,,Dit soort verhalen hoor je

altijd over anderen, maar nu trof het

onszelf. Het kwam aan als een mo-

kerslag.’’

Tumor
Thomas heeft een tumor in zijn buik

en had daarnaast uitzaaiingen. Na

zes chemokuren is hij op het gezwel

na ‘schoon’. De buiktumor wordt

binnenkort operatief verwijderd.

,,Na deze operatie volgt een hoge

dosis chemotherapie om de laatste,

niet zichtbare kwaadaardige cellen

te doden. Als bijwerking valt het im-

muunsyteem volledig uit: niet al-

leen zieke cellen, maar ook gezonde

cellen in het beenmerg worden ver-

nietigd. Het afweersysteem van

Thomas is dan zó ernstig beperkt,

en de risico’s op infectie zó groot,

dat hij in isolatie moet worden ver-

pleegd.’’

Hoewel Thomas zich kranig

houdt bij alles wat hem overkomt,

hebben zijn ouders enormmet hem

te doen. ,,Het is erg om te zien wat

je kind allemaal moet ondergaan in

korte tijd.’’

De behandeling in Nederland

wordt afgesloten met het terug-

plaatsen van eerder geoogste stam-

cellen en bestralingen op de plek

waar nu nog de tumor zit.

Bij de ingrijpende vervolgbehan-

deling in Amerika krijgt Thomas an-

tistoffen tegen neuroblastomen en

extra stimulerende stoffen voor het

afweersysteem toegediend. Die

moeten ervoor zorgen dat de ziekte

nooit meer terugkomt. Ralf en Lies-

beth hebben inmiddels langdurig

verlof bij hun werkgever geregeld.

De broers Thijs en Rick krijgen tij-

delijk onderwijs in Amerika als het

lukt voldoende geld bijeen te krij-

gen.

Neuroblastoom is zeldzaam, maar

het is al de tweede keer in korte tijd

dat een Gouds kind er door wordt

getroffen. Gouda kwam in 2011 ook

massaal in actie voor de 4-jarige

Valerie Versloot, maar zij verloor de

strijd na een langdurig gevecht.

VechtenvoorThomas
GOUDA | De Goudse peuter Thomas (2) maakt sinds en-
kele dagen vrienden bij de vleet. Die heeft hij ook hard
nodig, want zij helpen hem financieel om een behan-
deling tegen kanker in Amerika mogelijk te maken.
MAARTEN MOLENAAR

Z Liesbeth en Ralf zijn ontroerd door de acties voor hun zoon Tho-
mas. ‘Al die steun maakt ons stil.’ FOTO PIM MUL

Hele stad in actie voor peuter (2) met neuroblastoom

RUUD F. WITTE
GOUDA | De belofte van de ge-
meente dat werk wordt gemaakt
van de overlast rond de coffee-
shop in de Wilhelminastraat stelt
de bewoners van die straat niet
gerust.
,,Daar is de afgelopen jaren ook

niets van terecht gekomen,’’ zegt

woordvoerster Netty de Jong.

De gemeenteraad besluit binnen-

kort over het vervroegen van de slui-

tingstijd van de coffeeshop. Die is

nu tot middernacht open, maar dat

zou tot 21.00 uur moeten worden.

,,We hebben dan drie uur rust in de

avond, maar in de uren daarvoor zal

het drukker zijn, want de klandizie

blijft gelijk,’’ vreest De Jong. Ook

denkt ze dat de parkeerdruk zal toe-

nemen. ,,Vanwege de verbouwing

van het oude politiebureau verdwij-

nen twaalf parkeerplaatsen.’’

Verkassen
Een aantal fracties in de gemeente-

raad zou graag zien dat de Goudse

coffeeshops verkassen naar indu-

strieterreinen. Wat Rogier Tetteroo

(PvdA) betreft hoeft dat niet met-

een, maar moet de optie wel achter

de hand worden gehouden. Net als

andere partijen wil hij even afwach-

ten wat het effect is van het vervroe-

gen van de sluitingstijden.

VolgenS Theo Krins (Christen-

Unie) gaat het eigenlijk maar om

één probleem: de verkeersoverlast

van auto’s die rondjes rijden in de

Wilhelminastraat. ,,Met handhaving

los je dat niet op. De enige oplossing

is een zakpaal, zodat het rondrijden

onmogelijk wordt. Maar daar willen

de bewoners niet aan.’’

NDe coffeeshop in de Wilhelmi-
nastraat zorgt voor opschudding.

Omwonendencoffeeshoptwijfelenaanaanpakoverlast
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Dit soort verhalen
hoor je altijd over
anderen, maar nu
trof het onszelf
–Ralf en Liesbeth


