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Den Helder ✱ Wijzigingen in de
burgerlijke stand van de gemeente
Den Helder in week 19 van 2016.

Geboren: Jace, zoon van J. Bijl en K.
Wierenga; Finn, zoon van C.E. J.
Staats en J.T.M. Haarhuis; Loïs Mae,
dochter van M.L.P. de Vries en N.
Herberich; Billie Joe Marvin, zoon
van J. Biersteker en K.A.D. Blokker;
May Nellie Anneke, dochter van E.
Swemmer en C.A. Visser; Jenna Joy,
dochter van J. Wormsbecher en M.

Geelen; Delano, zoon van Y. Frans en
M. van der Wal; Alessa Victoria,
dochter van M.A. Gallego en A.S.
Vonk; Salmanahmed, zoon van
Ahmed Mohamed Ali en F. Osman;
Macy, dochter van M. J.A. Tijssen en
A.M. Pronk; Fedde Noëll, zoon van
R. J. Lokerse en M.C. Buijs; Sofia,
dochter van G. Belgorean en N. Bel-
gorean.

Huwelijken en partnerschapsre-
gistraties: C. Renema en P. J. van Et-

ten; R.G. J. Regtop en G. Beijer;
C.C.C. Kool en R.F.F. Greve; J. de
Jong en J. van Gent.

Overleden: Mw. M.A.L.M. van Ha-
ren (47 jaar); Dhr. D. J. van der Heide,
gehuwd geweest met G. van den
Berg (88 jaar); Mw. J.E. Siep, gehuwd
geweest met A. Schneijder (90 jaar);
Mw. A.E. Tesselaar, gehuwd geweest
met P. Salm (98 jaar); Dhr. J. J. van
den Hooven, gehuwd met C. J. Lub-
sen (80 jaar).

Burgerlijke stand

advertentie

HUIZEN, 21 MEI 2016 - In
Huizen (NH) is de hardheid van
het water niet uitzonderlijk
hoog. Toch kon de huid van
mevrouw De Vita het water
niet verdragen. De AquaCell
bleek een simpele, maar ideale
oplossing om in één klap af te
zijn van eczeem, kalkaanslag in
de badkamer, én onderhoud aan
het espressoapparaat.

Jeukende, rood geworden huid
Hij is zeker niet de eerste en zal beslist
ook niet de laatste zijn met zijn lofzang
over zacht water. Franco De Vita had
ze zelf ook al gehoord, die verhalen,
vóórdat hij besloot om een AquaCell
aan te schaffen. “Mijn vrouw reageert
allergisch als ze kraanwater op haar
eczeem-gevoelige huid krijgt. Echt heel
vervelend. Ze kan dan maar heel kort
douchen en dan nog heeft ze een heftig
jeukende, rood geworden huid.”
“Op vakantie in de bergen van Zuid-Tirol
leverde een douche geen enkel probleem
op. Heel anders dan thuis dus. Een kennis
bracht ons vervolgens op het idee dat
bergwater zacht is en dat je thuis je water
ook zacht kunt maken. Ik ben toen gaan
googelen en dan kom je al snel bij de
AquaCell uit. Dat zag er goed uit.”

Het resultaat was overtuigend; direct na
installatie had mevrouw De Vita al veel
minder last. “Ze kan nu echt lang onder

de douche blijven staan zonder nare
gevolgen. Een wereld van verschil.”

Nooit meer het espressoapparaat
ontkalken
Franco ontdekte verder dat zijn
mooie espressoapparaat geen
ontkalkingsbeurten meer nodig had. “Dat
was elke maand best een opgave. Dure
ontkalkingstabletten en een procedure
van een uur. Anders liep de machine niet
meer goed door. Maar nu doe ik dat niet
meer; de AquaCell doet het voor me. We

zijn inmiddels meer dan een half jaar
verder en de machine loopt nog steeds
perfect!”

Voordelen rechtvaardigen prijs
Sinds de AquaCell er staat gebruiken
de De Vita’s nog maar een derde van de
voorgeschreven hoeveelheid waspoeder
en het onderhoud van een douche
zonder kalkaanslag stelt maar weinig
voor. AquaCell kost zo’n 2000 euro
met inbegrip van 5 jaar garantie. “Alle
voordelen rechtvaardigen ruimschoots

de prijs, anders hadden we het niet
gedaan. Ja, wij zijn héél erg tevreden!”

Lees het uitgebreide verhaal van
Franco en Liselot op www.aquacell.nl

”Douchen zonder eczeem én nooit meer kalkaanslag”
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Liselot en Franco de Vita uit Huizen

advertorial

Vanaf januari hebben de mannen
van het Nieuwedieper Visserskoor
zich gestort op nieuw repertoire.
Dit voorjaarsconcert kan men
beschouwen als try-out van deze
verse nummers.
Frenka Tesselaar mengt haar pre-
sentatieteksten met onderhuidse
grapjes: ’Les Misérables is een van
de langstlopende musicals op Bro-
adway. Dat verbaast me niks, je
moet ‘m minstens drie keer zien
om het verhaal te begrijpen.’
De visserzangers begrijpen het
verhaal van ‘Bring him home’ wel.
In de musical wordt het uiterst
klein en in falsetstem gezongen. In
dit arrangement krijgt het uiter-
aard een andere dynamiek en er is
een gedurfd slot waarbij men de
dirigent op de voet moet volgen.
Het is prijzenswaardig dat het koor

streeft naar vernieuwing. Op die
manier kom je er vanzelf achter dat
niet alle nummers zich even goed
lenen voor een krachtig mannen-
koor. ‘Take me home country ro-
ads’ (John Denver) is met net iets te
veel houterige staccatonoten een
mindere aanwinst.
‘The Elephant song’ daarentegen
wordt erg mooi gezongen.

Accordeonola is ambassadeur van
een veelzijdig instrument; om met
voorzitter Ananias te spreken: ’Ik
wist niet dat dit allemaal op een
accordeon kon!’ Cees Dito is tevens
arrangeur van de meeste stukken
en weet als geen ander welke sfeer
hij wil oproepen. ‘Fix you’ van
Coldplay is in het origineel ‘a work
of art’. In de versie van Accorde-
onola mis je de tekst maar die is
duidelijk voelbaar in de gepassio-
neerde uitvoering met kippenvel
allure.
Bloemen zijn er voor de vertrek-
kende organist Henk Gemser.
,,Niet om iets te vieren, maar als
uiting van oprechte waardering”,
aldus de voorzitter.
De gezamenlijke bijdrage ‘Stay
with me ‘till the morning’ kent wat
rommelige momenten maar staat
model voor dit hele concert: plezier
in samen zingen en musiceren.

Geslaagde ’try-out’ Visserskoor
Hanneke Bergsma

Nieuwedieper Visserskoor. PR-FOTO

Recensie
Optreden in Morgensterkerk
in Den Helder van Visserskoor
onder leiding van dirigent
Alfred de Jong en Cees Dito
op accordeonola met mede-
werking van Lea Paliczova op
piano. Beluisterd op vrijdag
20 mei 2016. Presentatie door
Frenka Tesselaar.
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