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colofon
IJmuider Courant / Noordhollands Dagblad

Na de week van de witte winter is er het week-
end van het de wonderbaarlijke lente. Waar ze-
ven dagen geleden geschaatst werd, glijden
bootjes door het water. Skibroek en sneeuwboots zijn geruild voor short
met gympen.
Krokussen spatten in euforie uit hun knop, sneeuwklokjes klingelen en
zelfs een vroege narcis laat zich zien. Ik zag zowaar al een vlinder dan-
sen. Een lichtgele was het, dus een koolwitje of citroentje denk ik, maar
hang me daar niet aan op: een lepidopterist wil ik mezelf niet noemen.
Het voorjaar heeft zich vroeg aangediend en dat brengt een vrolijkma-
kende verwardheid met zich mee. Ik was alleen vergeten, dat er nog iets
is, dat de lente aankondigt. Los van de krokus, de zingende merel en de
om aandacht roepende nijlgans hier bij mij tegenover zijn daar: man-
nen die gehelmd zinloze rondjes op hun idioot blèrende motorfiets
gaan rijden. Schaatsen in het vet, brulijzer uit de schuur.
Ik heb het nooit begrepen. Dat je, op de eerste dag dat je vogels kunt
horen roepen, de jonge natuur kunt ruiken en de lentezon op je bakkes
kunt voelen, jezelf in leer hijst, je hoofd in een bloempot steekt en ge-
huld in eigen benzinedampen en teringherrie rondjes gaat rijden. Hoe
helpt dat tegen een midlifecrisis, vraag ik me altijd af.
Dat het anno 2021 überhaupt nog mag, dat mensen hobbymatig enor-
me geluidoverlast veroorzaken, snap ik evenmin. Dat je in je eigen her-
rie gaat zitten, is tot daar aan toe. Maar mijn hemel... Ik heb motorrij-
ders onder mijn liefste vrienden (vage kennissen nu, vrees ik) en fijne
collega’s en ik weet: ze zijn doof. Alleen de uitzondering maakt herrie, is
het vaste antwoord. Nee-hee! Ik woon aan een druk
kruispunt en geloof me…. Ik wil er een camera met ge-
luid opzetten: zeker negen van de tien motoren klinkt
minstens twee keer harder dan welke auto ook. Zelfs
mijn nijlgans van de overkant krijst daar niet overheen.

Richard Stekelenburg 
r.stekelenburg@mediahuis.nl
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Velsen-Noord ■ Met zijn ouders is
hij vanuit de Syrische hoofdstad Da-
mascus hierheen gevlucht. Aan de
school waarop de elfjarige Moyad in
z’n geboorteland zat, bewaart-ie
weinig goede herinneringen. Klas-
genoten die met een smoes te laat
kwamen, werden geslagen. Met een
liniaal. 

Inmiddels heeft Moyad al enkele
jaren te maken met Nederlandse
leerkrachten en krijgt hij onder to-
taal andere omstandigheden les.
Maar omdat de jonge Syriër toch
met leerproblemen worstelde, is hij
in januari 2020 bij Birgitta Pijnaker
terechtgekomen. Met een team me-
debegeleiders ontfermt Pijnaker
zich vijf dagen per week over Moyad
en veertien andere scholieren van
buitenlandse afkomst. 

Spelling
De intensieve coaching - die voort-
vloeit uit het zogenoemde thuis-
mentorproject School’s Cool, opge-
zet door de inmiddels overleden
Velsenaar Gertjan Huijbens van Stu-
dy Consultancy - werpt zichtbaar
vruchten af. Met trots in de ogen laat
Birgitta haar wijsvinger langs de cij-
fers op Moyads meest recente rap-
port glijden. De lijst mag gezien
worden: tussen een stuk of wat ruim
voldoendes ’glanst’ een negen voor
spelling Nederlands. Voor een
spreekbeurt over Syrië heeft Moyad
onlangs eveneens een negen in de
wacht gesleept.

’Ik wil wat leren. U gaat mij hel-
pen’. Met die woorden meldt het jo-

chie zich begin 2020 bij Birgitta en
haar team. Moyad koestert inmid-
dels ambitieuze plannen. Na een
vwo-opleiding wil hij gaan stude-
ren, om architect te worden.

Motivatie
Moyad is zeker niet de enige scholier
die door de dagelijkse begeleiding
in De Stek forse stappen voortwaarts
heeft weten te zetten. Ook de 12-jari-
ge Velsense Afghaanse Mina en haar
even oude vriendinnetje Sanae uit
IJmuiden - half-Marokkaanse - va-
ren er wel bij, zeggen ze. Sanae wor-
stelde voor haar komst naar De Stek
door motivatieproblemen en huise-
lijke omstandigheden - ’mijn broer-
tje is heel druk’ - met het maken van
huiswerk. Inmiddels gaat het naar

haar zeggen al stukken beter. Ster-
ker nog: binnenkort kan Sanae ma-
vo-onderwijs gaan volgen. ,,Daarna
wil ik bij de douane gaan werken. Ik
heb laatst kennisgemaakt met een
paar douaniers. Ze waren chill’’,
klinkt het gedecideerd.

Sanae’s vriendin Mina kampte als
scholier voorheen met een gebrek
aan zelfvertrouwen, maakt ze dui-
delijk. ,,Bij elke taalopdracht die ik
kreeg, zei ik: Ik kan het niet.’’ Dat
Mina’s ouders beiden weinig of geen
Nederlandse schrijfvaardigheid in
huis hebben, hielp niet mee. Maar
ook zij heeft baat bij de coaching
door Birgitta en de andere begelei-
ders. Veelzeggend: Mina ziet in
zichzelf een toekomstige ’juf’. ,,Of
ik word psychiater. Dan kan ik men-

sen helpen problemen op te lossen.’’
Doordat hun scholen wegens co-

rona nog dicht zijn en ze door ver-
schillende omstandigheden dus
moeilijk thuis leren, volgen Moyad,
Sanae, Mina en de twaalf andere
scholieren de online-lessen van hun
vaste docenten in De Stek. 

Oordopjes
Met oordopjes in, om elkaar niet te
storen. Birgitta en collega-begelei-
ders Shady, Yoeki, Casper, Iza en Je-
roen kunnen hen zowel in tussen-
uren als na ’schooltijd’ begeleiden.
Naast jeugdzorg is ook jongeren-
werker Lars Steenken van Stichting
Welzijn Velsen nauw bij het project
betrokken, omdat hij door zijn in-
spanningen in de buurt rond De

Stek de meeste deelnemers goed
kent.

Birgitta - voorheen werkzaam als
leidinggevende van een internatio-
naal softwarebedrijf - is vol lof over
’haar’ leerlingen. ,,De meeste be-
schikken over veel meer kwaliteiten
dan hun leerkrachten op de basis-
school dachten. Ze hebben alleen
wat hulp nodig, bijvoorbeeld omdat
hun ouders de Nederlandse taal niet
machtig zijn. Of doordat de situatie
wat leren betreft bij hen thuis om
andere redenen te wensen overlaat.
Ik heb regelmatig contact met de fa-
milies waaruit deze scholieren ko-
men. Zo heb ik bijvoorbeeld kennis-
gemaakt met grote gezinnen die in
een krappe huurwoning zitten, met
drie of vier kamers. Dat kan het

doen van huiswerk natuurlijk ook
erg lastig maken.’’

Om de kwetsbare scholieren zo
goed mogelijk op te vangen, kan Bir-
gitta - als dat nodig blijkt - ook aan-
kloppen bij andere collega’s van Stu-
dy Consultancy, onder wie een peda-
goog, een kindercoach en vakdocen-
ten. Maakt zij zich over de meeste
tieners die naar De Stek komen geen
zorgen, één van de kinderen vraagt
behoorlijk wat extra aandacht. Hij
kampt met gedragsproblemen. 

,,Met de pedagoog zoek ik naar
een oplossing. Misschien gaan we
voor deze jongen privéles regelen.
Ik moet me er enorm voor inspan-
nen om hem op het goeie pad te
houden. Gelukkig hebben we een
bijzondere klik.’’ 

INTERVI EW Begeleiders kwetsbare scholieren in De Stek 

Birgitta (rechts) en een van haar teamleden geven leerlingen in de lockdown-klas tekst en uitleg. FOTO’S RONALD GOEDHEER

Succes in de
’lockdown-klas’ 
Een bijzondere klas in lockdown, zo kunnen ze gerust worden bestempeld. In
het Velsen-Noordse wijkcentrum De Stek ontfermt een speciaal team van huis-
werkbegeleiding Study Consultancy zich over vijftien kwetsbare scholieren van
buitenlandse afkomst, die om uiteenlopende redenen moeite hebben met le-
ren. De intensieve begeleiding werpt vruchten af, stelt lescoördinator Birgitta
Pijnaker. 

Ook Mina (links) en Sanae hebben het naar eigen zeggen erg naar hun zin.

De uit Syrië afkomstige Moyad.

❜❜Ik wil wat leren.
U gaat mij

helpen

Carlo Nijveen

,,Ik zit even vitamine D te tanken’’,
zegt wandelaar Bert zaterdag, als hij
met z’n vrouw Simone op een bank-
je zit bij de ingang van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Hij heeft
de thermoskan net uit de rugzak ge-
haald en geniet met een bekertje
koffie in de hand van het mooie
weer. ,,Fijn toch, dit?’’, vult Simone
haar echtgenoot aan. ,,Hier krijg ik
positieve energie van. Veel leuker

dan die kou van vorige week. Dit
weer is echt een cadeautje.’’

De vijfjarige zoon van het stel, Jas-
per, zegt ook blij te zijn met het
mooie weer. ,,Alles gaat weer groei-
en’’, bespiegelt hij met zijn armen
zwaaiend. ,,Alle bomen en ook de
takken. Dan weet je dat het lente is.’’

Drukte
Op de parkeerplaats van het natuur-
gebied zijn de vrienden Murat,
Remco en Caz hun fietsen aan het
klaarmaken voor vertrek. ,,We ko-
men uit Amsterdam en zouden eerst
naar Overveen gaan, maar daar was
het te druk. Nu zijn we hier in Sant-
poort. Het ziet er lekker rustig uit.
De moeite van een stukje omrijden
wel waard.’’

De wandelaars zijn in de meerder-
heid, deze zaterdag. Rina en Peter

uit IJmuiden hebben er rond het
middaguur een voettocht van zo’n
twee uur opzitten. Peter zegt dat hij

fijn gelopen heeft, maar dat hij zich
wel heeft gestoord aan zwerfafval
onderweg. ,,Ik heb net een bananen-
schil meegenomen, die in een boom
was gepropt. En dan zie je weer er-
gens een blikje liggen of een sigaret-
tenpeuk. ’Neem zelf je troep mee’,
denk ik dan. Zo ingewikkeld is het
toch niet om een afvalzakje van huis
mee te nemen? Rommel trekt ook

weer andere troep aan. En ook een
bananenschil doet er heel lang over
om af te breken in de natuur.’’

Zijn vrouw Rina ziet ook een posi-
tieve ontwikkeling in deze corona-
tijd. ,,Ik vind dat de mensen aardi-
ger zijn tegen elkaar. Veel wande-
laars groeten je ook onderweg. Dat
gebeurde vroeger nooit.’’

Rustig
De vriendinnen Sonja en Anne zijn
uit Zaanstad en Purmerend naar
Velsen gekomen om hier een ronde
te wandelen. ,,We zijn wel bewust al
vroeg in de ochtend begonnen met
lopen’’, zeg Sonja. ,,Het was toen
rustig en nu we een paar uur verder
zijn, zie je het steeds drukker wor-
den. Tijd om weer naar huis te
gaan.’’

In Uitgeest is het Zwaansmeer een

trekker voor wandelaars. Toch is het
ook hier niet te druk. Vriendinnen
Kelly en Danique zijn geen grote
wandelaars, zeggen ze. ,,Maar om-
dat er verder niet veel te doen is,
hadden we vandaag wel zin om een
stuk buiten te gaan lopen’’, verdui-
delijkt Kelly hun aanwezigheid.
,,Dit is een spontane actie. Ik werk
de hele week thuis en dan is het wel
fijn om in het weekend wat actiefs te
doen in een mooie omgeving. Dat
kan hier goed.’’

Haar vriendin vult aan: ,,En je
kunt hier ook makkelijk afstand van
elkaar houden. Veel beter dan in het
bos met die smalle paden. Dat vind
ik een stuk enger.”

’Lenteweer’ lokt veel volk  naar buiten

Gelegenheidswandelaars Kelly (links)
en Danique, bij het Zwaansmeer in
Uitgeest. FOTO KEES DE BOER

Kees de Boer

IJmond ■ Konden we vorig
weekend genieten in de sneeuw
en op het ijs, nu lijkt het wel len-
te. Her en der trekken wande-
laars en andere recreanten naar
het strand, het bos of een park.
Ook in de IJmond is het devies:
’Hup, eropuit’. 

Drukte op het
strand, in het bos en
in een park

Er zijn zondag bij het RIVM in de IJmond 99 nieuwe besmettin-
gen gemeld met het coronavirus. Zaterdag waren het er 72.

In Velsen kregen 32 inwoners zondag te horen dat ze besmet
zijn, in Beverwijk 24, in Heemskerk ook 27 in Castricum 7 en in

Uitgeest 9. Er is niemand overleden aan covid-19, er hoefde ook
niemand naar het ziekenhuis met verschijnselen van die ziekte.

Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. 
De zeven dagen ervoor waren er in totaal 405 nieuwe besmet-
tingen, gemiddeld bijna 58 per dag. De zeven dagen daar weer

voor waren het er 391 besmettingen, gemiddeld bijna 56 per
dag.

99
getal van de dag

nieuwe besmettingen IJmond


