Geboren in Beverwijk
Kaj van der Voort werd geboren in Beverwijk op 5 juli 1996. Hij is een Nederlands
musicalacteur en zanger. Hij is lid van boyband B-Brave. In 2006 zong Van der Voort
een duet met de Vlaamse zangeres Dana Winner. Enige tijd later deed hij auditie voor
Kinderen voor Kinderen en werd bij het koor aangenomen. In 2007 mocht hij bij
'Kinderen voor Kinderen 28' het solonummer De liefste oma van de wereld inzingen,
geschreven door Claudia de Breij. Dit nummer was tevens te zien in de jaarlijkse tvuitzending van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast deed hij auditie voor de musical
Ciske de Rat. Tijdens een speciale opleiding voor de musical werden Van der Voort,
Dave Dekker en enkele anderen door Joop van den Ende en Paul Eenens (regisseur van
Ciske de Rat) geselecteerd om samen met Danny de Munk op te treden tijdens het Musical Awards Gala.
Na enkele weken werd bekendgemaakt dat Van der Voort was geselecteerd voor de rol van Ciske de Rat.
In de jaren 2007 tot en met 2009 heeft hij deze rol circa 50 keer gespeeld. Eind 2008 nam Van der Voort
zijn eerste single op, geschreven door Jo Smeets. Eind 2012 bracht hij een kerstnummer uit, getiteld
'Deze Kerst'. In 2013 werd Kaj Van der Voort lid van een boyband genaamd B-Brave. Deze band deed mee
aan het vijfde seizoen van X Factor en eindigde hierin op de derde plaats.
Ida de Nijs is geboren in Beverwijk op 29 juni 1959. Zij zong als kind al tussen de
schuifdeuren en heeft in haar jeugd onder meer het IVKO (Individueel Voortgezet
Kunstzinning Onderwijs) in Amsterdam afgemaakt. Daar heeft ze ontdekt dat ze
echt kon zingen en feitelijk is de rest geschiedenis. Zingen in achtergrond koortjes
in Nederland, participeren in cabaretvoorstellingen en optreden in plaatselijke
kroegen maakte haar jonge jaren tot een feest. Toen kwamen de kinderen,
verhuisde ze 16 jaar geleden naar België en zong ze voortaan alleen nog thuis. Maar
nu dat de kinderen allemaal volwassen zijn komen de kriebels terug. Vandaag is ze
trots op haar eerste Nederlandstalige CD die door HKM uit wordt gebracht. En nu te
vinden is op iTines, Spotify, Deezer en nog een aantal download en streamer
services. Met op de vleugel Erik Vlasblom (musical director van Dana Winner) op bas Bert Embrechts,
bassist van iedereen in de Benelux, op drums Marcus Weymaere die verder geen introductie behoeft
tenzij U foto’s uit de Apple studio’s wilt, op alle gitaren Marty Townsend die de productie mede in
handen heeft en eveneens in de band van Dana Winner speelt. Op Keyboards, Rhodes piano en sommige
backingvocals Frank van Bogaert die samen met Marty produceert, de techniek verzorgd en samen met
de andere bandleden ook nog in “Fish on Friday" speelt en zingt. Ida is vreselijk trots op dit gezelschap
dat op sommige liedjes nog wordt aangevuld met Eddie C percussie, Kevin van Staeyen viool, The Heavy
Horns koper, Rony Verbiest accordeon etc. Ida zingt geen schlagers; maar liedjes die zij mooi vindt, De
hoes van haar CD werd ontworpen door Rens Dekkers. En ook al heeft hij het druk, want hij heeft net de
nieuwe Marco Borsato hoes “Evenwicht” gemaakt en de nieuwe van Velzen, The Common Linnets en
Guus Meeuwis; Rens heeft tijd vrij gemaakt voor Ida. Van de CD zijn al twee nummer op single
uitgegeven. "Als je ooit" dat al in verscheidene Vlaamse hitlijsten is verschenen en in Nederland op
tientallen stations wordt gedraaid. En "Schuilen dat niet alleen op de radio maar ook op TV Oranje en
Ment TV gezien is. Er zijn al verscheidene videoclips van gemaakt. Radiostations die interesse hebben
krijgen een WAV-bestand of een MP 3 bestand toegestuurd naar een e-mailadres naar keuze. De clips
kunt U zien op de pagina" videoclips" op deze site waar ook een clip op staat die speciaal op verzoek voor
een grote groep fans is gemaakt van "Ik hou van jou" en waarmee Ida op VIJFtv kwam in het programma
"Pink Ambition"
Ab Geldermans (Beverwijk, 17 maart 1935) is een voormalig Nederlands wielrenner
en ploegleider.
Hij was prof van 1959 tot 1966. Hij deed zeven keer mee aan de Ronde van
Frankrijk; in 1962 werd hij vijfde in het eindklassement en droeg hij de gele trui.
Geldermans won Luik-Bastenaken-Luik in 1960 en werd in 1962 Nederlands
kampioen. In 1960 werd hij winnaar van de ronde van Duitsland.
Na zijn rennersloopbaan werd hij leider van de Nederlandse ploeg. In die
hoedanigheid beleefde hij de eerste Nederlandse Tourzege, van Jan Janssen in 1968.
Na zijn sportcarrière had Geldermans een sportzaak in Beverwijk. Inmiddels heeft
zijn zoon (Ab junior) de zaak overgenomen.

Ab Geldermans (1960)
Overwinningen
1960
•
Luik-Bastenaken-Luik
•
2e etappe Ronde van Duitsland
•
Eindklassement Ronde van Duitsland
1961
•
1e etappe Ronde van de Menton
•
4b etappe Ronde van de Menton
•
Eindklassement Ronde van de Menton
•
Eindklassement Vierdaagse van Duinkerke
•
10e etappe Ronde van Nederland
1962
•
Nederlands kampioen op de weg, Elite.
•
10e etappe Ronde van Spanje
•
4e etappe Tour de l'Aude
1963
•
1e etappe Midi Libre
1965
•
7e etappe Ronde van Andalusië
1966
•
5e etappe Parijs-Nice

Jan van der Schoor werd geboren in 1941 en overleed onverwachts in 2008 op 67jarige leeftijd. Jan was een begenadigd schilder/tekenaar met een geheel eigen
stijl die onmiskenbaar Jan van der Schoor was. Elke week leverde hij een
satirische cartoon aan bij het Dagblad Kennemerland. Jan was anarchistisch en
vernieuwend. Zijn tekeningen zijn druk maar met heel veel zeggingskracht. Zijn
schilderijen kleurig en gedetailleerd.
Eerbetoon Jan van der Schoor
In verband met het overlijden van de Beverwijkse kunstenaar Jan van der Schoor
(1941-2008) hebben bevriende kunstenaars op 25 september 2010 een eerbetoon
gehouden met de nabestaanden. Eén van de deelnemers was de Velsen-Noordse
kunstenaar Rob Daniëls. Hij tekende en schilderde speciaal voor deze gelegenheid met pen en verf op
linnen het "Gat", waarmee hij het verlies wilde visualiseren; een gapend "gat", dat langzaam weer wordt
opgevuld, vanuit de karakteristieke beeltenis van Jan, met tekst van de individuele herinneringen van de
bevriende kunstenaars. Deze tekst met herinneringen vervaagt geleidelijk naar de rand van het doek toe,
zoals bij echte herinneringen. (schilderij in bezit van Museum Kennemerland)
In 2013 werd er door het Museum Kennemerland een overzichtstentoonstelling samengesteld. Werk van
van der Schoor werden door een groot aantal particuliere bezitters aangeleverd. Het museum was te
klein en er werd uitgeweken naar het huis Westerhout waar de tentoonstelling een overweldigend aantal
bezoekers trok.
Pieter Storms (Beverwijk, 8 december 1954) is een Nederlandse presentator en
journalist.
Hij begon zijn journalistieke carrière op z'n zeventiende als verslaggever bij het
Dagblad Kennemerland. Sedert 1980 was hij als freelance onderzoeksjournalist in
dienst bij het tijdschrift Nieuwe Revu. Ook was hij sportverslaggever bij NOS Radio 1
rond de Tour de France 1984. In 1986 werd hij met Nieuwe Revu collega Gerard
Wessel twee weken vastgehouden in Suriname. In de periode 1990-1992 was hij
vervolgens uitgever van De Krant op Zondag. Storms is bekend door zijn programma
Breekijzer, waarbij hij vanaf 1995 als presentator/eindredacteur
consumentenproblemen met bureaucratische organisaties op een vasthoudende, vaak
intimiderende wijze probeerde op te lossen. Het programma van SBS 6, voorheen
RTL, wordt sinds 2004 niet meer gemaakt.
In 2006 was hij te zien in Peking Express VIP. Hier werd hij samen met Regina Romeijn tweede.

Op donderdag 28 augustus 2008 trad Storms in het huwelijk met Nina Brink.
Pieter Storms en zijn collega Henk Ruigrok beschuldigden wethouder Stuart van Bergen op Zoom
onterecht van corruptie in de Nieuwe Revu en op Veronica. Stuart spande een rechtszaak aan en kreeg
een schadevergoeding van ƒ125.000,- toegewezen plus ƒ75.000,- wegens inkomstenderving.
Op 12 september 2006 probeerde Storms samen met een vriend met twee auto’s en slechts één kaartje
een parkeergarage in Bergen uit te rijden. Storms ramde daarbij een slagboom waarop de politie werd
ingeschakeld. Storms weigerde aan een alcoholtest mee te werken omdat hij naar eigen zeggen in de
parkeergarage geen deel nam aan de openbare weg. Op 15 januari 2007 veroordeelt de politierechter in
Alkmaar Storms tot tien maanden rijontzegging wegens rijden onder invloed, 1500 euro boete en een
schadevergoeding van 900 euro.
In oktober 2007 startte televisiezender Het Gesprek. Storms beweerde de bedenker van de zender te zijn
en begon een rechtszaak tegen de drie oprichters die er met 'zijn' idee van door zouden zijn gegaan.
In december 2008 liet Storms weten alle media die leugens over hem schrijven met juridische
maatregelen aan te pakken.
Op 14 september 2010 kwam Storms in het nieuws nadat Jort Kelder hem van fysiek geweld beschuldigde
na afloop van een uitzending van De Wereld Draait Door waarin Storms een stevige woordenwisseling had
met Kelder.
Astrid Maria Bernadette Joosten (Beverwijk, 22 maart 1958) is een Nederlands
presentatrice, schrijfster en actrice.
Astrid Joosten studeerde Spaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Tijdens haar studie werkte ze als omroepster bij de VARA. Hierna
volgde ook klein presentatiewerk: van onder meer weervrouw Bij Koos van Koos
Postema tot cursussen van Teleac. In 1987 stapte ze over naar de TROS. Daar begon
in 1988 haar eerste succes: Jongbloed & Joosten, samen met Jaap Jongbloed.
In 1990 werd ze door Marcel van Dam teruggehaald naar de VARA. Het programma In
het Nieuws, met Paul Witteman, werd geen groot succes. Sinds 1991 presenteert
Joosten de door VARA uitgezonden quiz Twee voor twaalf. Daarnaast presenteerde ze Anno Joosten
(1995), De show van je leven (1996-2000), Oog in oog (2001), Dat zoeken we op (2004), Zestien miljoen
rechters (2006) en Het hof van Joosten (2007). Dat laatste programma was een vernieuwde versie van
Zestien Miljoen Rechters.
Vanaf de zomer van 2009 presenteert Joosten het programma Alles draait om geld. In het tweede
kwartaal van 2011 startte ze met het satirische consumentenprogramma Kanniewaarzijn. In 2011 had
Joosten ook een gastrol in Zie Ze Vliegen als zichzelf.
In 2005 speelde Joosten een rol als zichzelf in de film Off Screen van regisseur Pieter Kuijpers.
Joosten is sinds 2003 ambassadeur van het Epilepsiefonds. Zij steunt het fonds met fondsenwervende en
promotionele activiteiten.
Joosten is gediplomeerd vinoloog.
Joosten was een aantal jaren getrouwd met tekstschrijver en regisseur Jack Gadellaa. Vanaf 2000 tot
zijn dood in september 2012 was ze getrouwd met ex-Solution-toetsenist en -componist Willem Ennes.
Televisieprogramma's
Voor de VARA:
omroepster (1983-1987)
Zomaar een Zomeravond (1983)
Bij Koos (1984-1986) (met Koos Postema)
Drie Vrouwen (1986-1987) (met Marjolijn Uitzinger en Ati Dijckmeester)
Gast aan Tafel Live (1987, eenmalig) (met Joop van Zijl, Sonja Barend, Martine Bijl en Bart Peeters)
Nederland Verkeert (1987, eenmalig)
Help de Russen de winter door (1990, eenmalig)
In het Nieuws (1990-1991) (met Paul Witteman)
Gala Toon 75 (1991, eenmalig)
VARA's belastingshow (1991)
Twee voor twaalf (1991-heden)
Holland Casino Scheveningen Festival (1992, eenmalig)
Voor altijd kerst (1992, eenmalig)
De belastingshow (1992)
De Verleiding (1992-1993)
3 voor Novib (1993, 1998, 1999)

De oud nieuwsshow (1994, eenmalig) (met Jack Spijkerman)
Geef Zuid-Afrika een eerlijke kans (1994, eenmalig) (met Paul Witteman)
Personality (1994)
Vier voor Novib (1994, 1997)
Anno Joosten (1995)
De show van je leven (1996-2000)
Ik-jij-hij-wij-jullie-zij (2000)
Iemand Moet Het Weten (2000)
Oog in Oog (2001-2003)
Zeg 'ns A, B of C (2004)
Twee voor twaalf Junior (2004-2005)
16 miljoen rechters (2005-2006)
Hof van Joosten (2007-2008)
Alles draait om geld (2009-2010)
Kanniewaarzijn (2011-heden)
Voor Teleac:
In Vredesnaam (1986)
Ni Hao - Chinese taal en cultuur (1986)
Feduco (belastingcursus) (1987)
Voor de NOS:
Nationaal Songfestival 1987 (1987, eenmalig)
Nationaal Songfestival 1988 (1988, eenmalig)
Voor de TROS:
Gouden Kalf Gala (1987, eenmalig)
Meer kans voor vrouwen (1988, eenmalig)
Hallo, met de TROS (1988)
Tros Triviant (1988-1989)
Jongbloed & Joosten (1988-1990)
Radio
VARA's Lijn 3 (1983)
TROS Nieuwsshow (TROS, 1988)
Spijkers met koppen (VARA, 1993)
Boeken
Verboden Liefdes (2002)
Dat zoeken we op (2004) (met Ruud van Marion)
Onmogelijke liefdes (2010)
Gek op wijn (2007) (samen met Thérèse Boer)
Koken met Twee voor Twaalf (2008) (met Ruud van Marion)
Vrouwen gek op wijn (2008) (samen met Thérèse Boer)
Theater
La Bloemens Kerst Show (2005 & 2006)
Film
Off Screen (2005) (rol: zichzelf)
Sinterklaas en het Raadsel van 5 December (2011) (rol: moeder)
Trivia
In de uitzending van Verre Verwanten van 21 juni 2007 bleek dat Joosten vanaf zes generaties terug
dezelfde voorouders heeft als Menno Bentveld.

