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Een broer en een zus met een ern-
stige spierziekte, dat roept beelden
op van zielige hoopjes mens. Niets
is minder waar in het geval van
Marloes (20) en Pim (22) Boon.
Het verhaal van het tweetal is als
een college in levenslust en ambi-
tie. „We hebben heel veel hobby’s.
Ik hou erg veel van zingen en Pim
is helemaal gek van NAC. We gaan
een cursus Spaans doen, want het
klimaat in Spanje is beter voor
ons. Misschien gaan we ooit wel
emigreren.”

Langs de tafel lopen

Het eerste levensjaar van Pim ver-
loopt aardig volgens het boekje.
Maar als hij anderhalf is en langs
de tafel gaat lopen, stagneert zijn
motorische ontwikkeling ineens.
Na een zenuwslopend onderzoeks-
traject volgt de diagnose SMA.
Pim legt uit: „Tegenwoordig is de
ziekte met DNA-onderzoek vast te
stellen, maar dat kon twintig jaar
geleden nog niet. Mijn ouders wis-
ten na mijn diagnose alleen dat de
baby die op komst was, een kans
van 25 procent had ook ziek te
zijn. Mijn moeder wist het eigen-
lijk al heel snel na de geboorte van
Marloes. Ze merkte bijvoorbeeld
dat het hoofdje heel zwaar op haar
arm hing bij het voeden. Toen bij

Marloes de diagnose kwam, was
dat vooral een bevestiging.”

Supersonische rolstoel

Marloes en Pim komen allebei al
sinds hun dreumestijd bij Revant.
In die begintijd ontgroeit de kin-
derrevalidatie net de kinderschoe-
nen, met name als het gaat om de
beschikbare hulpmiddelen. Die
ontwikkeling gaat met vallen en
opstaan. „Je kon echt verschil mer-
ken tussen de hulpmiddelen die
Pim kreeg en die van mij”, aldus
Marloes. „Bij Pim waren ze een-
voudig, maar werkte het wel. Bij
mij was er vaak net een moderne-
re versie, maar dat werkte dan
niet. Ik kreeg bijvoorbeeld een su-
personische rolstoel, maar die was
voor mij helemaal niet geschikt,
want mijn hoofd viel steeds vooro-
ver.”

Kauwtherapie

„We hebben heel lang heel veel
therapie gehad. Jaar in jaar uit had-
den we drie keer in de week oefen-
sessies.” Pim somt op: „We kregen
fysiotherapie, ergotherapie en
zwemtherapie. Omdat we niet op
onze benen kunnen staan, is het

zwembad voor ons de enige plek
waar we vrij kunnen bewegen.
Maar zwemmen op het revalidatie-
centrum is best bewerkelijk. Een
uurtje zwemmen kostte altijd mi-
nimaal drie uur. Drie jaar geleden
is ons bad aan huis gebouwd.
Twee avonden in de week gaan we
erin. Om de beurt gaan we in de
tilzak en die takelt ons het bad in.”
Marloes vult aan: „Bij mij gaat het
kauwen de laatste tijd achteruit.
Daar heb ik nu fysiotherapie voor
bij Revant.”

Betrokken fysiotherapeut

De betrokkenheid van Revant
houdt niet op bij de deuren van
het revalidatiecentrum, zo ervaren
broer en zus. Pim: „We zaten alle-
bei op de mytylschool, maar daar
is vmbo-t het hoogst haalbare. Het
was al snel duidelijk dat er meer in-
zat bij ons. Ik wilde heel graag
naar een reguliere middelbare
school. We zijn in gesprek gegaan
met de school bij ons in de wijk,
maar daar waren ze in eerste in-
stantie huiverig. We hebben in die
tijd veel support gehad van onze
fysiotherapeut. Hij heeft daar bij-
voorbeeld uitgelegd dat het voor
de fysieke belasting niet uit maak-

Pim en Marloes hebben Spinale Musculaire Atrofie type 2, een pro-
gressieve spierziekte. Doordat een aantal motorische zenuwcellen in
het ruggenmerg niet goed functioneert, treden spierzwakte en -ver-
lamming op. Bij SMA 2 ontstaan dikwijls problemen met de ademha-
ling, als gevolg van zwakke ademhalingsspieren en vergroeiing van
de wervelkolom. De levensverwachting bij SMA ligt tussen de twee
en de vijftig jaar, maar daar zijn uitzonderingen op.
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Aandoening

‘Om door te gaan, moet

D e organisatie van Tra-
nen van Van Cooth
huilt van geluk. Zater-
dag staat de tiende edi-

tie op het programma. Dat jubi-
leum vier je natuurlijk met een
extra mooi programma. Om te jan-
ken zo mooi. De toptranentrek-
kers van Nederland komen langs.
Wat dacht u van Saskia en Serge,
Vader Abraham en Jacques Her-
bes. De papieren zakdoekjes zijn
zaterdag niet aan te slepen, is de
verwachting.
Wie alvast in de stemming wil ko-
men, moet beslist een blik wer-

pen op de site van Tranen van
Van Cooth. Bovenaan de thuispa-
gina houdt een dagen-, uren- en
secondenteller de tijd tot het jubi-
leumfeest nauwkeurig in de ga-
ten. Daaronder de beeltenissen
van enkele toppers.
Een belangrijk item is de Smart-
lappen Top 10. Stadsradio Breda

zendt zaterdag tussen 9.00 en
10.00 uur de tien beste smartlap-
pen ooit uit. Bezoekers van de site
kunnen stemmen op hun favorie-
te nummer. Ze moeten dan een
mailtje sturen met de naam van
het nummer en de artiest. Een ze-
kere Marieke heeft al gereageerd.
Voor haar is André Hazes met Een
Beetje Verliefd de absolute num-
mer 1. Ook aandacht voor Saskia
en Serge die het jubileumfestival
mogen openen. Ze beginnen vro-
lijk met nummers als ‘Zomer in
Zeeland’ en ‘Als ik kijk in je don-
kere ogen’. Maar er is meer. Zo is
de organisatie trots op het record-
aantal koren dat zaterdag op-
draaft. Zestien in getal. Maar dat
leidde wel tot een klein logistiek
probleempje. Waar zet je zoveel
zangvolk weg? De oplossing is ge-
vonden. Er komen twee nieuwe
koorlocaties bij: Kasteelplein
(Tapasbar Plan B) en Grote Markt
II (Franciskaner). Voor de onverbe-
terlijke snotteraars: er staan vi-
deo’s en foto’s op de site van voor-
gaande edities. En als we dan toch
mogen stemmen voor de Smart-
lappen Top 10. Mijn keuze valt op
Vader Abraham en zijn Kleine Ca-
fé aan de Haven. Prachtnummer!

REVALIDATIECENTRUM Broer en zus Pim en Marloes Boon hebben te

Het www biedt een schat aan informatie. In een flits surf je van de
ene kant van de wereld naar de andere kant. Maar nuttige, leuke of
interessante informatie vind je vaak dicht bij huis. BN DeStem belicht
wekelijks een Bredase site.

Deze week: www.detranen.nl

tips: redactie.stad@bndestem.nl

Parkeerautomaten

Als ik het artikel over de parkeer-
automaten aan de Vlaszak goed be-
grepen heb, wordt het achteraf be-
talen met BTW belast, reden waar-
om vooraf betalen wordt inge-
voerd. Dit is een rem op het plezie-
rig winkelen.
Ook VVV en ANWB zouden zich

hiertegen moeten verzetten.
Je voelt je ook ergens opgelicht, als
je voor de zekerheid maar extra
vooruitbetaalt.
Hoe zit het overigens met de invali-
dekaarten en deze nieuwe maatre-
gel?
Weer een waardeloze maatregel.
De maatregel waar werkelijk be-
hoefte aan is, is dat voor iedere
nieuwe maatregel tenminste een
oude maatregel wordt geschrapt.

W.Walraven
Breda

Ballonnen
Woensdag waren mijn vrouw en
ik met de fiets op weg van Teterin-
gen naar het ballonfestivalterrein
in Breda. Gezien de trek van het
wolkendek was ik van mening dat
de ballonnen richting Teteringen
zouden gaan. Die gedachte leek in
eerste instantie onjuist. De ballon-
nen stegen op en gingen inderdaad

richting Princenhage. Maar wat
schetste mijn verbazing. Er waren
ballonnen die meteen de hogere
luchtlagen opzochten en die kwa-
men daar in een heel andere wind-
richting terecht, die vrijwel geheel
de andere kant op stond, richting
Teteringen. En opnieuw zagen wij
deze ballonnen boven ons hoofd
verschijnen. Dat was de tweede
keer. Een aantal ballonvaarders
maakte er een spelletje van. Ze ver-
dwenen uit zicht, richting Teterin-
gen en lieten de ballonnen weder-
om dalen naar de hoogte waar de
wind, richting Princenhage stond.
Tot mijn verbazing kwamen ze we-
derom over onze hoofden. En dat
voor de derde keer.
In ballonvaarderskringen zal deze
actie een bekend fenomeen zijn.
Voor ons was het echt spectaculair.
Jammer dat de verslaggever hier
geen melding van heeft gemaakt.

Frans Hufkens
Teteringen
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De papieren
zakdoekjes zijn zaterdag
niet aan te slepen

BRIEVEN

www.bndestem.nl

Tranen van geluk

surfcity
door Peter Vierenhalm

Brieven richten aan:
redactie.secretariaat@bndestem.nl

Redactiesecretariaat BN/DeStem
Postbus 3229, 4800 MB Breda

Ga naar:
www.bndestem.nl/babyvandemaand

COLOFON BREDA

Naam: Marloes en Pim Boon
Leeftijd: 20 en 22
Woonplaats: Breda
Woonsituatie: Thuiswonend
Beroep: Student

Ook zo trots op uw pasgeboren zoon of
dochter? Of raakt u maar niet uitgepraat
over uw jongste kleinkind? Laat hem of
haar aan de hele wereld zien en upload
uw mooiste babyfoto in ons album.

In het Bredase revalidatie-
centrum Revant werken da-
gelijks vele tientallen men-
sen hard aan hun revalida-
tie. De een wordt weer hele-
maal de oude, de ander
blijft de rest van zijn leven
gehandicapt. Ze hebben alle-
maal een bijzonder verhaal.
Deze zomer plaatsen wij
een serie van acht persoon-
lijke portretten.

Aflevering 7

door Tea Keijl

BABYFOTO’S

dichtbijbreda.nl
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te of ik havo of VWO ging doen.
Uiteindelijk heb ik er zonder zit-
ten blijven mijn VWO-diploma ge-
haald.” Marloes moest langer ge-
duld hebben tot ze kon overstap-
pen naar het reguliere onderwijs.
„Op de school van Pim zagen ze
het niet zitten om er nog een rol-
stoeler bij te krijgen. Toen was het
de bedoeling om het programma
op de mytylschool te verzwaren.
Dat pakte jammer genoeg niet
goed uit. Uiteindelijk kon ik op
een andere reguliere school instro-
men. Ik ben toen van MAVO 2
naar VWO 3 gegaan.”

Op stage

Ook Marloes haalt haar VWO-di-
ploma en nu studeren ze allebei
aan de Tilburgse universiteit. Mar-
loes begint na de zomer aan het
derde jaar psychologie en maat-
schappij en Pim is bezig met zijn
master recht en management. „Vol-
gend jaar moet ik stage gaan lo-
pen. Ik volg extra vakken zodat ik
ook de advocatuur in kan. Ik heb
al een lijstje gemaakt met advoca-
tenkantoren waar ik naartoe zou
willen. Het liefst zou ik terechtko-
men in het ondernemingsrecht en
het arbeidsrecht. Maar ik vind het
wel lastig om mezelf straks te moe-
ten verkopen. Ik ga nu richting
een volgende fase. Er moet straks
wel een werkgever zijn die het in
me ziet zitten. Ik ben er ook nog
niet uit of ik het al in de brief
moet zetten. Ach, uiteindelijk zal
het wel goed komen.”

Realistische dromen

Het tweetal is zich terdege bewust
van de beperkte levensverwach-
ting, maar lijdt er niet zichtbaar
onder. Marloes heeft ’s nachts
ademhalingsondersteuning. „We
zijn heel kwetsbaar, we doen altijd
voorzichtig. Ik let erop dat ik niet
te dicht in de buurt kom van men-
sen die verkouden zijn, en we slik-
ken permanent antibiotica.” Pim
redt het vooralsnog zonder onder-
steuning van de ademhaling. „Ik
heb geen idee hoe het over tien
jaar is. Misschien is het dan nog
wel zoals het nu is. Misschien heb
ik wel permanente beademing. Ik
kijk niet zover vooruit, niet verder
dan twee, drie jaar. Ik doe het stap
voor stap. Eerst de opleiding afma-

ken, dan een baan vinden. Daarna
misschien zelfstandig wonen. Je

moet doelen stellen, maar wel rea-
listisch. En je moet altijd dromen

houden om het vol te houden en
door te gaan.’

vervolg van voorpagina

Een vriend van de Bredanaar advi-
seerde de man na zijn daad om
een advocaat te raadplegen en die
begeleidde de verdachte gistermor-
gen naar het huis van bewaring.
De politie heeft de omgeving van
de flat afgezet. Er was erg veel be-
kijks.
Volgens advocaat mr. Menno
Buntsma wordt de verdachte
moord ten laste gelegd. Dat bete-
kent dat er sprake moet zijn van
voorbedachte rade. De politie kon
gisteravond niet bevestigen dat er
sprake is van moord en waarop de
verdenking gebaseerd is.

Verdachte wordt
moord ten
laste gelegd

door Nico Schapendonk
n.schapendonk@bndestem.nl

BREDA – De NHTV mag van burge-
meester en wethouders nog tot
2018 blijven zitten in het voormali-
ge kantoorgebouw van Euretco in
de Archimedesstraat in Breda.
In 2006 kreeg de hogeschool een
vrijstelling voor vijf jaar om in het
pand in het Liniekwartier te trek-
ken.
De NHTV zit er min of meer ‘anti-
kraak’. Het is de bedoeling dat het
bedrijvencomplex op termijn te-
gen de vlakte gaat, om plaats te
maken voor een nieuwe woon-
wijk.
Het bestemmingsplan laat de aan-
wezigheid van een onderwijsinstel-
ling in dit deel van de stad eigen-
lijk niet toe. Maar zowel NHTV als
stadsbestuur is erg tevreden over
de vestiging van de hogeschool
aan de Archimedesstraat. „De afge-
lopen vijf jaar heeft het geen pro-
blemen in de omgeving opgele-
verd. Er is voldoende parkeergele-
genheid en de school ligt niet op
korte afstand van de woningen”,
aldus het college.
Omdat het er bovendien naar uit-
ziet dat er voorlopig geen wonin-
gen worden gebouwd op het Euret-
co-terrein, zien burgemeester en
wethouders geen bezwaar om de
termijn van vijf jaar te verlengen
met zeven jaar.
Dat is wat de NHTV tenslotte
graag wil. Weliswaar verwacht de
school in 2014 nieuwbouw te heb-
ben gerealiseerd, maar om moge-
lijk vertragingen in de bouw op te
vangen is gevraagd om een verlen-
ging van de termijn tot het jaar
2018.

NHTV
tot 2018
in Linie

je altijd dromen houden’
EX-EURETCOGEBOUWkampen met spierziekte SMA

� Molenstraat moet uitgroeien
tot een belevingsstraat

� Weer volop gezelligheid op
de braderie van Nispen

� Dansavond in Huis ten Halve
� Voorbereidingen Wouws Vijf-

tigersfeest weer in volle gang
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www.dichtbijroosendaal.nl Hier uw zomerfoto?
Upload uw foto op:
bndestem.nl/zomer2011

www.dichtbijbreda.nl

Kijk voor het laatste nieuws ook op:

Het zwembad is drie jaar geleden in een aanbouw van het huis gemaakt. Het bad heeft dikke betonnen wanden; re-
guliere zwembadfolie is niet bestand tegen de watertemperatuur van minimaal 32 graden.
 foto Charlotte Akkermans/het fotoburo

Wij vermaken ons prima
in Nieuwvliet, schrijft de
maker van deze foto.
Dat kun je wel zien ook.

� Filmfestival BUT haalt legenda-
rische grootheden uit film-
en muziekwereld naar Breda

� Inloophuis De Honingraad
houdt een sponsorloop

� Jubileum in Nassaustad
� Dichtbij Borrel: 25 augustus

www.bndestem.nl

DE ZOMERFOTO VAN

� Voormalig complex Euretco in
Archimedesstraat mag nog
eens zeven jaar worden ge-
bruikt door hogeschool.

� College Breda constateert
geen problemen met school.

� Woningbouw op terrein kan
nog wel even duren.

A. van Kuijk 
 Terheijden


