
De voormalige school maakt deel uit
van vier locaties in de gemeente die
in totaal onderdak moeten bieden
aan 87 statushouders. De locatie in
Velserbroek wordt de grootste, met
ruimte voor dertig mensen.
Debbie Roeleveld kijkt uit op de
voormalige school en staat er nuch-
ter tegenover. „Ik denk maar: hoe
zou ik zelf opgevangen willen wor-
den als ik een oorlog was ontvlucht?
Deze mensen hebben ook gewoon
een huis nodig. Maar als mijn man
aan de deur gekomen was, zou je een
ander verhaal horen. Ik weet dat een
hoop mensen er in de buurt anders
over denken.”
Een buurman enkele huizen verder-
op bijvoorbeeld, is niet blij met de
opvang van statushouders tegen-
over zijn huis. „Het was de bedoe-
ling dat het gebouw zou worden af-
gebroken en dat we een groen uit-
zicht zouden krijgen. Dat kunnen
we wel vergeten nu het bestem-
mingsplan wordt aangepast. Ik ben
ook bang voor overlast, misschien

zelfs inbraken. Wie de taal niet
spreekt, krijgt niet zo makkelijk
werk, dus blijft hier rondhangen.
Dat zou ik zelf ook doen, maar ik
heb het liever niet voor mijn deur.”
Marijke Vermeij is juist blij met de
plannen. „Mijn eerste gedachte was:
wat leuk. Misschien kan ik helpen
door taalles te geven.” Verderop in
de straat staat men neutraler tegen-
over de plannen. „We moeten het
maar afwachten”, zeggen veel men-
sen. Paul Vleeshouwer ’vindt het
best’, maar hoopt wel op een ge-
mengde groep. „Gezinnen zijn toch
wat leuker dan een groep mannen.”

Leerplicht
Hoewel bij Vluchtelingenwerk Vel-
sen nog geen concrete statushou-
ders in beeld zijn, is het volgens de
Richard Pilon van de organisatie
zeer goed mogelijk dat er in Velser-
broek ook kinderen komen. „De
meeste Syriërs hebben een procedu-
re voor gezinshereniging opge-
start”, zegt hij. ,,Kinderen vallen in
Nederland onder de leerplichtwet.’’ 
Op het schoolplein van basisschool
De Rozenbeek reageert vader John
zeer positief op de komst van de sta-
tushouders. „Ik juich het alleen
maar toe, die mengeling van cul-
tuur, zowel op straat als in de klas.”

Directeur Eric Boeijenga van basis-
scholen De Hoeksteen en De West-
broek, de laatste ligt pal naast de be-
oogde opvanglocatie, ziet een be-
langrijke taak voor de scholen bij de
inburgering van kinderen. „We wil-
len dat ieder kind zich bij ons op
school welkom voelt. Bij ieder kind
dat wordt aangemeld, kijken we
naar de behoeften van dat kind,
want geen kind is hetzelfde. Daarbij
maakt het niet uit of het uit een ge-
zin van statushouders komt of
niet.” De school maakt deel uit van
een samenwerkingsverband met an-
dere scholen en hulpverleners, die
onder meer kunnen ondersteunen
bij gedrags- of cognitieve proble-
men. „Zodra je merkt dat een kind
iets nodig heeft, zoeken we naar een
oplossing.”
Schoolleider Nieke Hendriks van De
Pionier zegt al vaker vluchtelingen-
kinderen in de klas gehad te hebben.
„Zij hebben vaak wat extra aandacht
van de leerkracht nodig. Als kinde-
ren heftige dingen hebben meege-
maakt, is het aan ons de taak ervoor
te zorgen dat ze zich in de klas veilig
voelen. De leerkracht moet een ver-
trouwenspersoon zijn.” 
Op 13 december kunnen buurtbewo-
ners bij een inloopavond meer infor-
matie krijgen over de plannen.

Gwendelyn Luijk

Velserbroek ✱ Bewoners van Spits-
aak en Platbodem die rond het ge-
plande wachtlokaal voor statushou-
ders in Velserbroek wonen, reageren
afwachtend.

School juicht komst
statushouders toe

De titel Europees Kampioen én
Nederlands Kampioen en dat op
14-jarige leeftijd. Karatekampioen
Nadine Hollander traint naast
school zo’n acht uur per week bij
’Karate Kenamju’ om dit resultaat
te behalen. Ze hoopt ooit de Olym-
pische Spelen te halen. ,,Het wordt
lastig, maar ik denk dat het wel
lukt.’’ Hollander doet sinds haar
zevende aan karate. ,,Mijn trainer
van toen, Wouter Janssen, is nu
mijn wiskundedocent. Het is leuk
dat ik hem op de hoogte kan hou-
den. Nu ik aan wedstrijdkarate
doe, heb ik een andere trainer:
René Oerlemans. Ik oefen op snel-
heid en bepaalde technieken om
wedstrijden te kunnen winnen”,
vertelt Hollander. In februari doet
de karatekid mee aan het Europees
Jeugd Kampioenschap, vergelijk-
baar met de premier league van
voetbal. Hollander is de jongste die
meedoet.

School
Het drukke trainingsschema en
schoolrooster zijn goed te combi-

neren, zo stelt zij. ,,Het Schoter
helpt topsporters door extra tijd te
geven voor huiswerk. Sommige
lessen mag ik overslaan, zodat ik
kan leren voor een toets. Mijn
school vond het heel leuk dat ik
geselecteerd werd voor het NK. Ik
kreeg toen een bos bloemen.”
Haar moeder, Susan Hollander, is
erg trots. ,,Ik vind het hartstikke
knap wat Nadine doet. Tot nu toe
heeft ze al haar doelen bereikt, dus
als ze hard genoeg traint, is niets
onmogelijk.” Ze grapt: ,,Ik hoopte
altijd dat ze ging dansen, maar dat
is niet gelukt.” 

Succes
De karateka heeft haar succes te
danken aan haar reflectiemethode.
Ze filmt haar wedstrijden om deze
later te bekijken en haar eigen
bewegingen te verbeteren. Ook
bestudeert ze de technieken van de
tegenstander om volgende keer
niet verrast te worden. De Velser-
broekse deelt haar geheim: ,,Je
moet met veel kracht en overtui-
ging je technieken uitvoeren.”
De tiener doorstaat zware trainin-
gen. Soms wil ze net zoals leeftijds-
genoten op de bank luieren. Geluk-
kig krijgt ze er iets voor terug.
,,Door karate kun je je op straat
verdedigen. Je hoeft als meisje niet
de zwakste te zijn. Jongens en
meisjes kunnen dezelfde doelen
behalen.”

’Je hoeft als meisje niet
de zwakste te zijn’
Hanin Ballan

Velserbroek ✱ Met haar zesentwin-
tig bekers en tientallen medailles is
Nadine Hollander het meest trots
op de NK-beker die ze afgelopen
weekeinde won. ,,Maar toernooien
waar je een grote beker krijgt, vind
ik ook erg leuk’’, vertelt ze. 

Nadine Hollander is trots op haar tientallen medailles. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Het Dier Medisch Centrum in Vel-
serbroek hield deze week een lezing
over vuurwerkangst bij honden. Tij-
dens de lezing, die gegeven werd
door hondengedragstherapeut Ja-
cobien Nieuwenhuijzen, werd inge-
gaan op vuurwerkangst in de breed-
ste zin. Op het ontstaan van vuur-
werkangst, de mogelijke behande-
ling en de medicatie die voor dit
doel te koop is.
Van Nieuwenhuijzen: ,,De lezing is
niet alleen bedoeld voor eigenaren
van angstige honden, maar ook voor
eigenaren van pups die hun eerste
jaarwisseling gaan meemaken.
Voorkomen is natuurlijk beter dan
genezen. Op deze avond leer ik hon-
denbaasjes hoe te reageren op het
gedrag van de pup tijdens het vuur-
werk.”

Lichaamstaal
De lichaamstaal van het dier vertelt
veel. Van Nieuwenhuijzen: ,,Let bij-
voorbeeld op de staart. Als die naar

beneden hangt, voelt de hond zich
nerveus. Ook het uitsteken van de
tong is een stress-signaal. Net als
hijgen en kwijlen. Of een bezorgde
gezichtsuitdrukking.”

Boos worden als de hond bang
wordt, is altijd fout. ,,Dat werkt ave-
rechts. Maar een goede therapie is
om de prikkels die angst opwekken,
te koppelen aan iets positiefs. Aan

wat lekkers bijvoorbeeld.” Een be-
zoekster reageert: ,,Ja, bij mijn hond
werkt dat goed. Als die buiten een
knal hoort, kijkt ze me aan met een
blik van: ’Komt er nog wat?’. Effec-

tief dus.”
Er komen nog meer tips. ,,Vuur-
werkgeluid op een laag niveau af-
spelen bijvoorbeeld. Of een filmpje
met lichtflitsen downloaden en de-
ze aan de hond laten zien.” Ook de
geur is belangrijk. Nieuwenhuijzen:
,,Die kun je nabootsen met een klap-
pertjespistool of met trektouwtjes.
Dan is het tijd voor een aantal tips.
Van Nieuwenhuijzen: ,,Laat uw
hond tijdens het geknal niet los lo-
pen. In paniek kun je de hond kwijt-
raken. Een ID-chip aan de halsband
is dus belangrijk in de vuurwerkpe-
riode.” Ze vervolgt: ,,Zet tijdens de
vuurwerkdagen de tv wat harder. En
ook bijzonder: een zogenaamd
‘Thundershirt’. Dat is een jasje dat
steun geeft op de zogenaamde ’ba-
kerpunten’. Dat heeft een ontspan-
nende werking op de hond.”
Tot slot komen de middelen aan de
orde. ,,Alprazolam is een heel goed
middel. Stop zo’n pilletje in een
stukje worst en de hond gaat er lek-
ker van slapen.” Ze vervolgt: ,,Ge-
bruik in elk geval geen spierverslap-
pers, want dan komen de prikkels
voor de hond keihard binnen.” 
Aan het eind van de bijeenkomst
heeft een bezoeker nog een ultieme
oplossing: ,,Ga met de hond naar de
Afsluitdijk. Daar is helemaal niets te
horen van vuurwerk.”

Vuurwerkavond voor heel angstige honden

Dierengedragstherapeut Van Nieuwenhuijzen geeft uitleg. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

Kees de Boer

Velserbroek ✱ Hoewel we nog volop
in het herfstweer zitten, kijken som-
mige hondenbezitters al met argus-
ogen richting de jaarwisseling.
Vuurwerk veroorzaakt immers elk
jaar veel stress bij de trouwe viervoe-
ters.
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Na een ziekenbezoek in het Amsterdamse
AVL stapten wij om klokslag vijf uur in

de auto. Ruim de tijd om de Mediq Apotheek
Centraal in Haarlem te bereiken om er de door
mijn broer bestelde medicijnen op te halen. 
De vestiging aan de Gedempte Oude Gracht
gaat om zes uur dicht. Het werd een race tegen
de klok want Nederland zit na vijven verstopt.
Het verkeer kroop over de A10. Schuifelde over
de N200. Na Halfweg liep het vlotter. 

Om kwart voor zes passeerden wij de Amster-
damse Poort. Op de Lange Herenvest stond het
weer vast. Eindelijk staken we het Spaarne
over. De Gedempte Oude Gracht kwam als een
verlossing. De parkeerplaats voor de apotheek
bleek onbezet. Een wonder. Het was drie mi-
nuten voor zes. In de felverlichte apotheek
werd een klant geholpen. Toch zat de voordeur
op slot. Wij keken vragend naar binnen. De
vrouw achter de toonbank maakte met een

streng handgebaar duidelijk dat de zaak geslo-
ten was. Daar stonden wij. Drie minuten vóór
zes. Op tijd bleek te laat. ’Morgen is er weer
een dag’ zal de apotheker hebben gedacht. Dat
is voor mensen die medicijnen nodig hebben
nog maar de vraag. 
Mijn broer leeft gelukkig nog. Maar dat heeft
hij bepaald niet te danken aan de mentaliteit
van het personeel van Mediq Apotheek Cen-
traal Haarlem.

60 seconden Rob Spierenburg

Op tijd blijkt te laat
Beverwijk ✱ Nico Koster is afgelo-
pen maandag op 68-jarige leeftijd
overleden. 
Hij was directeur van de Container
Terminal Beverwijk en eigenaar
van het terrein waar Riwald Recy-
cling op is gevestigd. 
Nico Koster gaf lang leiding aan
Koster Metalen. Na zijn pensione-
ring trok hij zich terug. Hij gaf op

de achtergrond leiding aan de hol-
ding die de grond bezit onder het
schrootverwerkingsbedrijf in de
Beverwijkse haven.
Zijn broer Frans Koster, voormalig
wethouder in Beverwijk, is zeer
verdrietig over het overlijden van
Nico Koster. ,,Zijn dood kwam als
een mokerslag bij mij aan. Hij had
leukemie, en zijn milt was opera-
tief verwijderd. Het leek juist weer
goed met hem te gaan. Hij was een

groot koopman voor wie gold: af-
spraak is afspraak. Nico was een
enthousiast havenondernemer die
altijd bezig was om de haven van
Beverwijk gezamenlijk met andere
ondernemers naar buiten te profi-
leren.’’
Nico Koster was weduwnaar. Hij
laat twee volwassen dochters en
kleinkinderen achter. Koster
wordt zaterdag om 10 uur gecre-
meerd op Westerveld.

In memoriam

Nico Koster 
1948 - 2016

Beverwijkse ’koopman’ Nico Koster (68) overleden
Bart Vuijk
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Hij volgt Tanja Morsheim op die
dit voorjaar om onduidelijke re-
denen per direct vertrok. Ad-inte-
rim Bob van Zijll zal Van der Laan
toch een warme overdracht kun-
nen geven, verwacht de nieuwe
directeur van de Velsense wo-
ningcorporatie.
,,Velsen is een bijzonder werkge-
bied, zeker in dit vak’’, legt Van
der Laan zijn komst naar de ge-
meente uit. ,,Een mix van stede-
lijkheid tussen natuur en indus-
trie en met een verleden, zeker
qua woningbouw.’’ Zijn missie is
zorgen voor woonplezier bij
huurders en werkplezier bij zijn
medewerkers. ,,Het is belangrijk
om in het oog te houden voor wie
je dit werk doet. Je zorgt voor be-
taalbare huisvesting voor mensen
met een laag inkomen. Ik hou van
verandering en vernieuwing,
maar het is geen doel op zich.’’
Van der Laan is nu nog directeur
bij Woondiensten Aarwoude in

Zuid-Holland. Daar heeft hij tien
jaar leiding gegeven. ,,Ik heb het
tien jaar naar mijn zin gehad. Nu
lijkt een andere omgeving me juist
leuk. Ik woon op een half uur rij-
den van Velsen, dus voor nu richt
ik me eerst op mijn nieuwe baan
voor ik ga nadenken over verhui-
zen naar de gemeente.’’

Van der Laan gaat
Woningbedrijf leiden
Susanne Moerkerk

Velsen ✱ Rogier van der Laan (41)
wordt per 1 februari de nieuwe di-
recteur van Woningbedrijf Vel-
sen.

Rogier van der Laan. FOTO PR

Het incident speelde zich in augus-
tus van dit jaar af bij de Dekamarkt-
vestiging aan het IJmuidense
Marktplein. De IJmuidenaar ont-
kent dat hij het meisje moedwillig
heeft mishandeld. Volgens zijn ad-

vocaat, strafpleiter Kate Lans, ligt de
zaak genuanceerder dan het open-
baar ministerie denkt.
Lans vindt bovendien dat de straf-
zaak tegen haar cliënt eigenlijk pas
kan worden behandeld na het horen
van meerdere getuigen van het inci-
dent. Het gaat onder anderen om de
broer van de verdachte, die volgens
de advocaat kort voor de confronta-
tie in de buurt van het Dekamarkt-
filiaal bij hem in de auto zat en het
hele voorval zou hebben gezien.
De politierechter in Haarlem moet
de mishandelingszaak volgende
week donderdag onder de loep ne-
men, is de bedoeling. 

Man voor rechter
om slaan meisje
Carlo Nijveen

Haarlem/IJmuiden ✱ Een 29-jarige
IJmuidenaar komt binnenkort bij
de politierechter in Haarlem in de
beklaagdenbank te zitten, wegens
mishandeling van een meisje in zijn
woonplaats. De man wordt ervan
verdacht het slachtoffer te hebben
geslagen. Hij heeft ook haar bril ver-
nield, stelt het openbaar ministerie. 

Velsen ✱ Ruiters in recreatiegebied
Spaarnwoude moeten rekening
houden met de invoering van stren-
gere regels. 
Recreatieschapbestuurders buigen
zich op donderdag 15 december over
een voorstel om bezoekers te paard
vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar
met een betaalde pas in Spaarnwou-

de toe te laten. De opbrengsten van
die maatregel zouden moeten wor-
den gebruikt voor het beheer van de
ruiterpaden. Over de begaanbaar-
heid van die paden wordt namelijk
al langere tijd geklaagd. Paardrij-
ders kiezen er soms voor uit te wij-
ken naar fietspaden. Velsense ge-
meenteraadsleden spraken onlangs
over het plan. Zij uitten twijfels over
de haalbaarheid.

Plan betaalde ruiterpas in Spaarnwoude
Carlo Nijveen


