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Colofon 

 

Contactadres:  PVHH - District Amsterdam e.o. 

Oranjeboomstraat 2, 2013 WB  Haarlem 

mobiel: 06-22119499  e-mail: m.enyegue65@gmail.com 

 

Voorzitter (tijdelijk): R.J. Wierda 

   Rijksweg 94, 1981 LC Velsen-Zuid 

   telefoon: 0255-521416  email: rjwierda@planet.nl 

 

Voorzitter  J.M.C. van Leeuwen  

Hennahof 32, 1339 EC Almere 

telefoon: 036-5351129 e-mail: jvanleeuwen1943@gmail.com 

 

Penningmeester:   C. Grootveld 

   Hennahof 31, 1339 EC  Almere 

   telefoon: 036-5384579  e-mail: corgrootveld@chello.nl 

   IBANnr.: NL24 INGB 0007612924  t.n.v. District Amsterdam e.o.  

   Vredenburg 24 ( 4
e
 etage) 

   Postbus 13, 3500 AA Utrecht 

   Telefoon: 030-2321483 

   e-mail: info@pvhh.nl 

 

Jaargang 12   * April 2018 *   Nummer 70 

 
 
 
 

In memoriam Henk Lommers 
 

Verdrietig delen wij u mede dat op  
19 maart 2018 Henk Lommers is 
overleden. Hij werd 86 jaar. 
Wij zullen hem zeker gaan missen. 
 
Zijn kinderen, kleinkinderen en 
achter kleinkinderen, betuigen wij 
onze oprechte deelneming en 
wensen hen sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
Het bestuur

mailto:m.enyegue65@gmail.com
mailto:rjwierda@planet.nl
mailto:jvanleeuwen1943@gmail.com
mailto:a.vanwaard@snelnet.net
mailto:info@pvhh.nl
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► UITNODIGING ◄  

 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit : 
 
Maandag 30 April 2018 om 13.00 uur  
 
Locatie:   Hotel NH Amsterdam Noord, 
   Distelkade 21, 1031 XP 
   Amsterdam. 
 
Presentatie:  De Nachtwacht - Martin Ribbens 
 
 
“de Nachtwacht”  
Het ontstaan van de Nachtwacht, 
de vendels van Amsterdam, waar 
woonden de schutters van de 
Nachtwacht en nog veel meer wat 
u altijd al had willen weten over dit 
beroemdste schilderij van 
Rembrandt van Rijn. Een vertelling 
met prachtige beelden van het 
schilderij en Amsterdam. 
 

►  Tot  23 April 2018 kunt u zich aanmelden bij onze  

 secretaris  Martha Enyegue-Staring!!  
 Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.◄  

 
  Telefoonnummer 06-22119499 
  Adres: Oranjeboomstraat 2, 2013 WB Haarlem. 
  E-mail: m.enyegue65@gmail.com 
 

Wij rekenen op een grote opkomst! 
 
Het bestuur 

mailto:m.enyegue65@gmail.com
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Van de voorzitter 
 
Het was bijzonder spijtig dat ik onze bijeenkomst van maandag 
26 februari jl. niet heb kunnen bijwonen door ziekte.  
Maar wat ik van Martha, Cor en Ruud begrepen heb was het 
prima bijeenkomst. 
 
Naast de Algemene Ledenvergadering voorgezeten door Cor, 
die aan duidelijkheid niets te wensen overliet, had Ruud een 
bijzondere presentatie georganiseerd. Hij had Marius Thijssen 
weten te strikken een presentatie te verzorgen over de Grand 
Canyon. Marius een bekend wereldreiziger deed dit met grote 
vakmanschap en ook met veel humor. 
 
Inmiddels zult u begrepen hebben dat Ruud Wierda, uw 
tijdelijke voorzitter is geworden.  
 
Voor mij is 2017 een vervelend jaar gebleken door zes 
operaties aan mijn benen waarbij meerdere bypasses nodig 
waren.  
De diepe open wonden hadden veel tijd nodig om te genezen 
en bij het verlaten van het ziekenhuis werd ik bij een oncoloog 
geroepen en kreeg de mededeling dat ik leukemie had. 
De oncoloog vertelde mij in het gesprek dat genezing niet meer 
mogelijk was en hij drie opties had, met zware chemo met 
minimaal twee maanden doodziek in het ziekenhuis. 
De 2

e
 optie was niet veel beter en weer opname ziekenhuis van 

minimaal twee maanden met verlenging van leven 
van enige maanden. 
De 3

e
 optie is een milde variant waarbij ik iedere 

paar weken twee zakken bloed krijg toegediend en 
zo het leven nog wat kan verlengen. 
Voor deze laatste optie heb ik gekozen en zie ik van 
verdere chemo en opnames in het ziekenhuis af. 
 
Wel hoop ik eind april nog een keer op onze 
bijeenkomst te komen en persoonlijk afscheid van u 
te nemen.  Ik dank jullie voor de kaarten en jullie medeleven. 

Joop van Leeuwen 
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Terugblik Districtbijeenkomst + ALV 26 februari 2018 
 
Ruud Wierda heet iedereen welkom en tot nader orde zal hij de 
afwezigheid van Joop toelichten. Hij geeft het woord aan Marius 
Thijssen die een lezing zal geven over de Grand Canyon. 
 
Marius laat aan de hand van foto’s zien, hoe hij 
vanaf Route 66 naar Grand Canyon is gelopen 
en gevaren. De Grand Canyon is een zeer 
brede en diepe kloof in het noorden van de 
Amerikaanse staat Arizona. 
De Grand Canyon is bekend om zijn rode 
getinte gesteente. De bovenste formaties 
Redwall Limestone 50 en 150 meter dik (Kalk). 
Door erosie en regen valt er nog gesteente af 
(zo groot als een auto), dus het vormt zich nog 
steeds en daarom is de bovenste laag rood. 
Ander effect is, door de gesteente die in de 
rivier vallen komt er een hele dam, water blijft liggen totdat het 
water er overheen komt en dat zorgt voor stroomversnellingen.  
Zo is de rivier zich gaan vormen. 

De Canyon is meer dan 1600 meter diep. Het is 
mogelijk er in af te dalen maar dit vergt, vanwege 
de grote diepte en de enorme hitte, een goede 
conditie en nog betere voorbereiding. Hoe lager 
men komt, des te hoger de temperatuur wordt. 
Als je een riviertocht over de Colorado River wilt 
maken, dan zijn daarvoor diverse 
mogelijkheden. Je kan een tocht boeken bij een 
commerciële organisatie, er worden korte trips 
aangeboden (van een halve of een hele dag), 
en er zijn ook meerdaagse tochten (variërend 
van 3 dagen tot 2 à 3 weken). Tijdig reserveren 
is absoluut noodzakelijk, de tochten kunnen tot 
wel 2 jaar van te voren zijn volgeboekt! Het is 
ook mogelijk om op eigen gelegenheid een 
boottocht te ondernemen. Daarvoor is een 

permit nodig. Voor langere trips worden de permits via een 
loterij toegewezen.   Ruud bedankt Marius voor zijn presentatie. 
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Na de pauze geeft Ruud het woord aan Cor en heet iedereen 
welkom op de Algemene Leden Vergadering.  
De vergadering wordt via een PowerPoint presentatie gegeven. 
Op verzoek van Joop wordt tussen de PowerPoint presentatie  
muziek gedraaid van het ´Friese Koor` die hier een aantal keer 
geweest zijn op onze kerstbijeenkomst. 
De inhoud van de besproken punten kunt u terug lezen in de 
notulen. 
Ruud geeft aan dat Joop erg ziek is en niet meer zijn functie 
kan uitoefenen als voorzitter, daarom neemt hij tijdelijk de 
functie voorzitter waar en doet dit graag. 

Martha Enyegue-Staring            

 
Activiteiten 2018: 

Bijeenkomsten in Hotel NH Amsterdam Noord 
Maandag 30 april - Nachtwacht, Martin Ribbens 
Woensdag 30 mei – Bowlen in Spierdijk 
Zaterdag 7 juli - dagtocht uitkijktoren Amsterdam 
Maandag 27 augustus - Fahl producten, Helene Maas 
Maandag 29 oktober - Dick Keijzer 
Maandag 17 december - kerstbijeenkomst 

Nieuwe Lotgenoten: 
Het bestuur stelt het op prijs de volgende nieuwe lotgenoten via de 

PVHH te kunnen verwelkomen: 
1. heer R.G. de Boer     Amsterdam 
2. mevrouw M. Dranow     Diemen 
3. mevrouw L. Hunneman    Hoofddorp 
4. heer C.B.M. Vaessen     Amsterdam 
5. heer Vosman      Aalsmeer 
6. mevrouw A. Kingma-Kobben   Abcoude 

 
VAARKRACHT 
Even een moment geen kankerpatiënt 
Meld je aan voor een gratis vaartocht en ervaar de 
ontspanning van op het water zijn: 
https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-
en-evenementenkalender-2018/ 
Bijvoorbeeld 21 april vanuit Huizen, 28 april vanuit 
Sail-center Limburg, of 8 mei vanuit Spakenburg. 

https://www.facebook.com/HoofdHals/photos/a.167407013321013.43294.141240435937671/1767292733332425/?type=3
https://www.facebook.com/HoofdHals/photos/a.167407013321013.43294.141240435937671/1767292733332425/?type=3
https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-en-evenementenkalender-2018/
https://www.vaarkracht.nl/voor-wie/vaartochten-en-evenementenkalender-2018/
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Speciale uitnodiging van voor woensdag 30 mei 2018. 
 
Voor de derde en laatste keer worden wij uitgenodigd om 
te komen bowlen in Spierdijk. Het mooiste dorp van 
Nederland, wordt gezegd.. 
Het idee is dat de bus van de firma Peereboom ons om 
14.30 uur ophaalt bij het Hotel NH Amsterdam Noord. 

Daarna gaan wij een rit maken door het mooie Noord-Holland 
van een klein uurtje en levert ons af bij Bowlingcentrum Duyn in 
Spierdijk. Daar beginnen wij met een aperitief en gaan wij 
schoenen passen.  
 
Via een geheime procedure worden de team 
ingedeeld en weten wij wie er op welke baan 
speelt. Om 16.00 uur begint  de wedstrijd en om de 
gemoederen enigszins te kalmeren worden wij halverwege 
getrakteerd op een warme snack. 
Na nog een half uurtje geconcentreerd gooien wordt er om 
precies 17.00 uur gestopt . De jury verzamelt de punten en 
bepaald de winnaar.  
Hier is geen discussie over mogelijk, vorig jaar was Sylvia 
Burdorf de kampioen, wie zal het dit jaar worden? Dat horen wij 
tijdens het gourmetten. Gourmetten, gezellig tafelen en 
knutselen met kleine pannetjes boven een spiritus brander. 
Om een uur of 19.30 uur staat de bus weer paraat om ons terug 
te brengen naar Amsterdam.  
 
Dus meld je aan bij Martha en dan maken wij er weer 
een mooie middag van en… het is helemaal gratis! 

Cor Grootveld 
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OPROEP !!! 
 

Wij zoeken voor het bestuur van het Michel Keijzer Fonds twee 
bestuursleden. Deze bestuursleden moeten lid zijn van onze 
vereniging en worden benoemd door de Verenigingsraad, zo 
mogelijk op die van 26 april a.s.. Wie weet iemand in zijn/haar 
district, die deze verantwoordelijke taak op zich wil nemen? 
Vriendelijk verzoek ik je namen van kandidaten (zo mogelijk 
met wat extra info: (ex-)beroep, eventuele functie in het District, 
lid van een commissie, etc.) uiterlijk twee weken voorafgaand 
aan de vergadering van de Verenigingsraad, door te geven. 
  
Korte achtergrond informatie:  
Michel Keijzer was een gefortuneerde ongehuwde 
gelaryngectomeerde tapijtenfabrikant (Bonaparte-tapijten, in de 
jaren 60 en 70 een algemeen bekend merk) uit Hilversum 
Geboren: 7-11-1913. Bij testament heeft hij vastgelegd dat na 
zijn overlijden naast enkele legaten de NSvG en het  
KWF voor gelijke delen zijn erfgenamen zouden zijn.  
Op 28 februari 1993 is dhr. Keijzer overleden.  
De NSvG heeft besloten een speciaal fonds in het leven te 
roepen, dat de naam van de erflater krijgt. Opgericht op 4 
december 1998. Bepaald is dat het Michel Keijzer Fonds het 
volgende doel zou krijgen: Het ondersteunen van NSvG-
projecten die niet uit de jaarlijkse inkomsten bekostigd kunnen 
worden. Het in incidentele gevallen ondersteunen van  
gelaryngectomeerden bij het aanschaffen van hulpmiddelen die 
niet op enige wijze vergoed worden. Het bevorderen en/of 
ondersteunen van onderzoek dat voor gelaryngectomeerden 
van belang kan zijn. En het bevorderen van nationale c.q. 
internationale samenwerking. Intern is afgesproken dat het 
kapitaal in stand gehouden wordt (inclusief een inflatiecorrectie) 
en dat slechts de rente voor bovenstaande doelen aangewend 
zal worden. 
 
Intussen zijn de statuten van het MKF aangepast en is NSvG 
vervangen door Hoofd-Hals. 

Cor Grootveld 



9 

 

“Verkorte Interview uit 2013 ter ere van Henk Lommers”  
 
Op bezoek bij Henk Lommers in Purmerend 
Vader en moeder Lommers kregen samen 6 
kinderen waarvan Henk de oudste was en hij 
werd geboren op 20 december 1931 in 
Purmerend. 
 
Ambachtsschool 
Na de lagere school ging Henk naar de ambachtsschool want 
hij wilde graag met zijn handen werken en metaalbewerker leek 
hem wel een mooi vak. Iedere dag reed Henk op z’n fiets naar 
de school in Zaandam in weer en wind en soms een lekke 
band, maakte dat hij een ‘bikkel’ is geworden. De opleiding 
metaalbewerking duurde 2 jaar, maar Pa vond zoon Henk nog 
te jong om te gaan werken en er volgde nog een opleiding tot 
elektricien en ook hier haalde hij uitstekende rapporten. 
Metaalbewerking lag hem wel en reeds op school maakte hij de 
mooiste creaties van metaal. De leraar raadde hem aan om 
naar de opleidingsschool van de Nederlandsche Dok en 
Scheepsbouw Maatschappij te gaan, om daar het vak volledig 
onder de knie te krijgen en zo kwam Henk in 1947 bij de NDSM.   
 
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij 
Na 2 jaar opleiding was Henk een volleerd metaaldraaier en 
kon alles maken wat rond was zoals scheepsassen, lagers en 

bouten.  
Huwelijk 
Het verliefde stel trouwden in 1954. Henk en Maartje 
en samen kregen zij 3 kinderen. Oudste zoon Nico 
geboren in 1954, Henk geboren in 1959 en dochter 
Nellie geboren in 1963.  
 
Henk Lommers VOF begint in een keldertje 
In 1958, Henk was net 27 jaar, begon hij z’n eigen 
metaaldraaierij Henk Lommers VOF, wat betekent 
Vennootschap onder Firma in Purmerend, in een 

klein keldertje met één draaibank welke hij kocht op de dump in 
Rotterdam voor Fl. 1250,00 
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Het geluk lachte Henk toe en al snel volgde de volgende 
draaibank en er werd een stuk grond gekocht en het bedrijf 
breidde zich steeds verder uit. Zelfs voor werkzaamheden op 
het booreiland Neddril in de Noordzee wisten ze Henk te 
vinden. Maartje doet de administratie en facturering en later 
komen Nico en Henk junior ook in het bedrijf werken. Inmiddels 
heet het bedrijf Lommers BV en hebben ze meer dan 20 man 
werken. 
 
Lommers, innovatief  
Prachtige brochures over hun bedrijf maken van Lommers BV 
met een ervaring van ruim 45 jaar tot een sterke speler in de 
wereld van de metaalbewerking. Het heeft een uitgebreid 
machinepark en een ruime lashal die een breed scala aan 
mogelijkheden biedt voor de constructie en revisie van 
complete  machineonderdelen en deelbewerkingen. Met de 
modernste machines, het grote vloeroppervlak en een enorme 
hijscapaciteit kan het bedrijf vrijwel elke opdracht uitvoeren.  
  
Lommers op locatie 
Met compleet ingerichte mobiele installaties staat een 
veelzijdig en vakbekwaam team klaar om alle mogelijke 
bewerkingen uit te voeren aan bijvoorbeeld 
damwanden, kademuren en bruggen, niets is te zwaar. 
 
Klanten 
U komt Lommers overal tegen. Een paar voorbeelden: 
de offshore- & baggerindustrie, de machine- & 
apparatenbouw, de chemische- & 
voedingsmiddelenindustrie, de lucht- & ruimtevaart en de sector 
duurzame energie. 
 
Met pensioen op 70 jarige leeftijd 
Henk gaat op 70 jarige leeftijd met pensioen en beide zoons 
Nico en Henk nemen Lommers BV over en verkochten 5 jaar 
geleden hun fabriek. Nico werkt nu als productie directeur voor 
Tocardo Tidal Turbines en vliegt de hele wereld over voor zijn 
werk en Henk junior heeft een eigen lasbedrijf en wat is Pa trots 
op zijn jongens. 
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Gelaryngectomeerd 
Na 35 bestralingen in 2002 moet Henk uiteindelijk toch 
geopereerd worden en in 2003 wordt hij door professor Balm in 
het NKI/AVL geopereerd en alles verliep goed en na twee 
weken was Henk weer thuis met z’n nieuwe geluid. 
 
Maartje 
Op 26 december 2011 overleed Maartje de vrouw en 
maatje van Henk en zij kwam ook geregeld op onze 
bijeenkomsten, een bijzonder hartelijke en lieve vrouw, 
die tijdens de bijeenkomsten vooral geïnteresseerd 
was in de mens. 
  
Humor 
De jongste zoon Henk zegt tegen een vriend: ‘kijk mijn 
vader praat zoveel en drukt steeds met z’n vinger op het dopje 
in zijn keel, dat er 2 vingers zijn versleten’! 
In werkelijkheid heeft Henk tijdens zijn werk een deel van zijn 
vingers verloren. Henk staat 6 weken terug te praten op de 
kaasmarkt in Purmerend en een vrouw met een dochtertje van 
zes jaar staan naar hem te kijken en het dochtertje vraagt aan 
Henk: ‘moet u altijd drukken als u praat’! Zegt Henk tegen dit 
kleine meisje: ’ja, maar dit is zo’n lang verhaal’, maar het meisje 
wil het toch weten en Henk vertelt; ‘vroeger op school moesten 
we van de meester vreemde talen leren, maar ik kon het niet 

onthouden en toen moest ik naar de dokter en die 
gaf mij een aantal dopjes en ieder dopje heeft z’n 
eigen taal’. Pas ontmoette Henk weer dat kleine 
meisje en zij glimlachte Henk vriendelijk toe en 
vroeg: ‘welke taal heb je nu aan met je doppie’.     

 
Kinderen en kleinkinderen 
Henk heeft zoals u heeft kunnen lezen 3 kinderen maar ook  
13 kleinkinderen en één van z’n achterkleinkinderen van 2 jaar 
pakt een melkdopje en houdt dat tegen z’n keel en  
roept:  ‘net Opa’. 

Tekst: Joop van leeuwen 
Fotografie: Cor Grootveld 
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