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burg. Als de moordenaar van Nadine ter sprake komt, vraagt Wanda of de kinderen weten wat een
narcistische stoornis is. ,,En dan
zegt er een: ‘iemand die op zichzelf verliefd is’. Hoe goed is dat.
Kinderen snappen vaak meer dan
volwassenen denken”, vertelt ze.
Een betaalde baan hebben
Jacques en Wanda Beemsterboer
niet meer. Na de moord hebben ze
het nog wel geprobeerd, maar beiden kregen te maken met concentratieproblemen. Jacques was uitvaartleider en merkte dat hij fout-

jes ging maken. In 2014 stopte hij
omdat het echt niet meer ging.
Wanda maakte al eerder gebruik
van een regeling die haar werkgever haar aanbood. ,,Ik werkte met
veel plezier als assistente van de
hoofdredactie van het Noordhollands Dagblad. Dat heb ik ruim
twintig jaar gedaan en het afscheid
viel mij zwaar.”
Wanda schreef een boek over
haar dochter met de titel Mam, ik
bel je zo terug. In 2010 verscheen de
eerste druk en inmiddels zijn er
22.000 boeken verkocht. De vijf-
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ZEVENAAR

Symposium over
bevrijding in Liemers

Voorstelling met
opvang dementerenden

De Historische Kring DuivenGroessen-Loo houdt woensdag
27 november om 20.00 uur een
symposium met als thema: ‘Van
Emmerich naar Arnhem. De bevrijding van de Liemers’.
Historicus en journalist Pim Gerritzen geeft tijdens het symposium in De Ogtent in Duiven een
inkijkje in zijn onderzoek naar de
bevrijding van de Liemers. Dit
doet hij aan de hand van foto’s
en filmmateriaal. Gerritzen vertelt onder meer hoe de Canadezen oprukten vanuit Emmerik.
De entreeprijs voor het symposium van de Historische kring is
2 euro.

In het Musiater in Zevenaar is vandaag de voorstelling Dag Mama te
zien. Deze muziektheatervoorstelling gaat over dementie en hoe hier
mee om te gaan. Caleidoz, de organisator van deze voorstelling,
hoopt zo mantelzorgers, mensen
met dementie en professionals te
bereiken. De voorstelling is twee
keer te zien, om 14.00 en om 19.00
uur. Vanaf 13.00 uur is er een ontvangst, tussen 16.00 en 21.00 uur
een informatiemarkt en vanaf 21.00
uur kan worden nagepraat bij een
borrel. Tijdens de voorstellingen is
er een alternatieve opvang voor
dementerenden. Opgeven kan via
mailadres: a.hendriks@caleidoz.nl.

tiende druk is in voorbereiding,
net als een tweede boek over de
periode van 2010 tot nu. Wanda:
,,Er is na de moord van Nadine
heel veel gebeurd. Zo heeft de Nadine Foundation tien keer een
hardloopwedstrijd georganiseerd
waar in 2012 en 2018 ook premier
Mark Rutte aanwezig was.”

Geen gevaar
De moordenaar van Nadine zit
nog vast. Op 26 november kan daar
verandering in komen; dan wordt
besloten of zijn terbeschikking-

▲Jacques

en Wanda Beemsterboer langs de IJssel bij Doesburg. FOTO PETER BAKKER

Ik denk nog elke dag
aan Nadine. Ze zit nog
diep in mijn hart
—Jacques Beemsterboer

EXPOSITIE

AERDT Kunstkring Het Gelders Eiland houdt in de kerk van
Aerdt een expositie met sieraden, origami en schilderijen. De
expositie is open op 17 en 24 november en op 1 en 8 december, telkens tussen 14.00 en 17.00 uur. FOTO PR

stelling verlengd wordt of niet. Ze
reizen naar Amsterdam om de zitting bij te wonen. Jacques: ,,Ik vind
het mooi als hij vrijkomt. Want
dat betekent dat deskundigen vinden dat hij is hersteld en geen gevaar meer vormt voor iemand. Hij
heeft straf gehad, ik vind dat hij
weer een kans verdient.”
Wanda kijkt daar anders tegenaan. ,,Ik heb daar moeite mee. Maar
ik kan er wel goed met Jacques
over praten. We hebben altijd
goed met elkaar kunnen praten en
dat is zo belangrijk.’’

