
De marechaussee verlaat
haar kantoor in IJmuiden.
Defensie bezuinigt.

,,Het is de zoveelste uitver-
koop in IJmuiden. Zeeweg
Ziekenhuis - VVV-kantoor -
Havendienst IJmuiden - de
spoorlijn. En nu dit. Op en
neer rijden van Amsterdam
naar IJmuiden kost zeker
niets. Oplossing: marechaus-
see neem je intrek bij de dou-
ane. Laat minister Hans Hillen
hier naar kijken. O ja, nu rijdt
rondom de sluizen personeel
van de Amsterdamse Haven-
dienst. Straks gaat ook nog
rijkspolitie te water weg. Let
maar op.’’ (Henk Berkhof)

Tata Steel wil niet de namen
prijsgeven van de werkne-
mers van Hoogovens die bij
de razzia van 16 april 1944
werden opgepakt.

,,Terwijl het 67 jaar terug is,
dat vind ik nu ook. Laat dat
nu eens rusten. Of moet er
weer zo nodig weer een boek
geschreven, tot meerdere
glorie van de schrijver. Want
daar gaat het meestal om.
Maak je liever druk over de
huidige tijd.’’ (bezoeker48951)

,,Ik denk dat Tata zijn geld
wel beter kan besteden dan
aan het doorzoeken van oude
archieven. Volgens mij heeft
het bedrijf het al moeilijk
genoeg.’’ (Hein)

Het verzamelen van de
populaire Huis Anubis-
plaatjes heeft tot rake klap-
pen geleid bij de Dekamarkt
aan de Spoorsingel.

,,Ze moeten bij alle super-
markten eens stoppen met het
laten verzamelen van allerlei
plaatjes en dingetjes die na
een maand weer in de prullen-
bak belanden. Met het genere-
ren van deze prutsels wordt al
bij kinderen het idiote ’ik wil
meer en meer-gevoel’. Over
bewustwording gesproken..
(henk de tank)

,,Ouders moeten zich leren
gedragen aan de kant van het
sportveld als de kinderen
sporten. Daar komt vast een
vervolg op voor ouders die de
kinderen stimuleren tot spa-
ren voor plaatjes van de plaat-
selijke super.’’ (@pestaartje)

,,Opvoeden is zeker geen
ding van de supermarkt. Wij
als ouders kunnen ook niet als
politieagent achter je kind aan
lopen. Je kunt ze alleen din-
gen meegeven wat je wel en
niet wil hebben/mag, maar je
weet nooit wat ze buiten doen.
Je kunt alleen maar hopen dat
ze het juist doen buiten.’’
(bezoeker121263)
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Frits Sportfondsenbad Beverwijk

En dat terwijl de resultaten
juist zo hoopvol waren. Sinds
de start van het pilotproject, nu
zo’n twee jaar geleden, is het
aantal klachten dat bij het
Meldpunt Jongerenoverlast
binnen kwam, afgenomen.

Hoe Andrea en haar collega-
jongerenwerker Willam Jordans
dat voor elkaar hebben gekre-
gen? ,,We benaderen de jonge-
ren met respect en op een posi-
tieve manier. De vijftien maan-
den dat ik dit werk deed, heb ik
nooit een onvertogen woord
gehoord over ons. Het beeld van
brutale, agressieve hangjonge-
ren herken ik dan ook niet. Ik
ervaar ze als heel gezellig en
sociaal.’’

De geboren Wijk aan Zeese en
getogen Beverwijkse kent haar
werkveld op haar duimpje. Zelf
vond ze hangen op straat wel
leuk, maar was ze vooral druk
met haar bijbaantjes, sporten en
later haar studie SPH. Met haar
diploma op zak heeft ze eerst
zeven jaar met dak- en thuislo-
zen in Haarlem gewerkt. ,,En
daarna drie jaar als leidingge-
vende in de buitenschoolse
opvang. Maar mijn hart ligt bij
jongeren. Daarom is dit mijn
ideale baan.’’

Het eerste wat Andrea twee
jaar geleden deed, was de lokale
jongeren in kaart gebracht.
,,William en ik zijn rond gaan
fietsen. Waar zijn de hangplek-
ken, wie staan er en waarom?
Maar ook hebben we met om-
wonenden gesproken. Waar
bestaat de overlast uit?’’ Met de
jongeren zelf had Andrea regel-
matig contact. ,,Vooral de jon-
gens vinden het gezellig als ik
even kom kletsen. Meisjes zijn
iets afwachtender, minder uit-
bundig. Bang voor groepen ben
ik nooit geweest, dus ik stap
zonder moeite op de jongeren
af.’’

Veel jongeren hebben niet
door dat ze overlast veroorza-

ken, vertelt Andrea. ,,We doen
toch niets, hoor je vaak. Meestal
klopt dat ook. Maar wat ze niet
doorhebben, is dat het hangen
met een groep al intimiderend
kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer
er een groep van een mannetje
of tien voor een winkel in de
Breestraat staat. Ik haal dan een

jongere uit de groep en zet hem
of haar ervoor. ’Kijk eens hoe
jullie erbij staan. Zou je opa
hier langs durven lopen?’ Nee,
antwoorden ze dan. Ik hoef dan
niet meer te vragen of ze ergens
anders willen gaan staan. Dat
bespreken ze zelf met elkaar en
begrijpen mijn punt.’’ Op de
Breestraat hebben Andrea en
William de meeste resultaten
behaald, achteraf bezien. Daar
hingen, met name op donder-
dagavond, veel jongeren. ,,Met
het poolcentrum had ik een
deal gemaakt. Ik mocht kaartjes
uitdelen aan jongeren. Wie

goed gedrag vertoonde, mocht
een uurtje gratis poolen.’’ Maar
Andrea wilde meer.

Beachbar
De mogelijkheden boden zich
aan toen een shoarmazaak
verbouwd werd tot café. ,,De
Beachbar opende, maar het was
er helemaal leeg. We hebben de
stoute schoenen aangetrokken
en zijn naar binnen gestapt. We
regelden een avond voor de
jongeren. Het zat gelijk bom-
vol.’’ Het succes zakte echter al
snel in. ,,Er was geen regelmaat.
Daarom zijn de jongerenavon-

den nu elke eerste en derde
donderdag van de maand.’’

Het grote netwerk van An-
drea is haar goed van pas geko-
men. Zo ook toen ze zocht naar
sportmogelijkheden voor de
jongeren. ,,Ik ken veel mensen.
Zo heb ik kunnen regelen dat
jongeren twee maanden gratis
mochten fitnessen bij een sport-
school en kickboksen bij een
kickboksschool. En voor vijf
euro per maand krijgen ze
boksles. En we bieden duikles
aan jongeren. Eigenlijk hebben
we de afgelopen twee jaar dus
heel veel kunnen aanbieden’’,

zegt Andrea tevreden. Haar
vertrek is dan ook zeker niet
vrijwillig. ,,Nee, ik ga met pijn
in mijn hart weg. Jongeren zijn
echt mijn ding, dus ik hoop dat
er in de toekomst nog een plek
voor me is binnen het jeugd-
werk. De reacties van de jonge-
ren zijn werkelijk hartverwar-
mend. Ze vinden het maar raar
dat ik weg moet. ’Je doet je
werk toch goed?’, sturen ze me
per berichtje. Bij mijn afscheids-
feestje waren er veel gekomen
om me gedag te zeggen. Ik zal
de jongeren zeker missen. Maar
eerst eens bevallen.’’

door guusje tromp

B E V E RW I J K - De mooie ron-
de buik verraadt dat An-
drea de Graaf binnenkort
met zwangerschapsverlof
gaat. Toch neemt ze niet
met fijne gevoelens af-
scheid van het ambulant
jongerenwerk. De Graaf
hoeft namelijk niet meer
terug te komen: haar baan
is wegbezuinigd door de
gemeente Beverwijk.

P A S P O O R T

Wie: Andrea de Graaf (35)
Wat: Ambulant jongerenwerker 

Waar: Beverwijk en Wijk aan Zee
Waarom: Raakt door bezuinigin-

gen haar baan kwijt

Noodgedwongen vertrek ambulant jongerenwerkster Beverwijk

’Afscheid met pijn in mijn hart’

Andrea de Graaf tijdens haar laatste activiteit, duiken met jongeren. FOTO KEES BLOKKER 

Met hand en tand verzet het
Stadsdeel Amsterdam West zich
tegen het verplaatsen van hout-
zaagmolen ’de Otter’ van de
windstille Kostverlorenvaart in
Amsterdam naar de vol op de
wind liggende oevers van het
Uitgeestermeer. Hoewel ik vind
dat een monument het best tot
zijn recht komt op de plek waar
het ooit gebouwd is, stoor ik me
enorm aan de uitspraak dat ’de
molen van onschatbare waarde
is voor Amsterdam’, maar dat er
vervolgens geen cent wordt
uitgegeven om deze molen te
redden van een ondergang.
Stichting Houtzaagmolen de
Otter heeft herhaaldelijk aange-
geven dat een molen die niet
draait alleen maar weg staat te
rotten. Als dit gesteggel nog
lang doorgaat is het niet de
vraag of de molen verplaatst
mag worden, maar wie verant-
woordelijk is voor het afbreken
van de molen omdat er instor-
tingsgevaar dreigt! Het is dat de
wieken door achterstallig on-
derhoudt (en gebrek aan wind)
niet kunnen draaien, anders
zou je je afvragen wie er hier
nou een klap van de molenwiek
heeft gekregen!!

AAFKE VLAANDEREN OL-
DENZEEL

Uitgeest

Schone Breestraat 
Met veel vertoon en subsidie
probeert men de Breestraat
schoon te maken en te houden
Iedere ochtend loop ik een
rondje Breestraat en zie ik dat
het averechts gewerkt heeft.
Prullenbakken staan half open,
blikjes bier of flesjes zijn bij de
banken achtergelaten, lege
pakjes sigaretten op de grond.

Er is één bank onderop dicht
gemaakt als proef, maar ook dat
hielp niet. De mooie bloembak-
ken met garaniums zijn wegens
omgooien in het weekend ook
niet meer terug geplaatst. In de
Nieuwstraat waren bloembak-
ken geplaatst waarop de conife-
ren de volgende dag in de tele-
fooncel lag met veel aarde op de
stoepen. Jammer in deze tijd
met jeugd en drank en balda-
digheid die de boel verzieken.

SUZAN MEESTER
Beverwijk

Uitgeest en fusie
Om onderzoek naar een fusie te
laten doen steunden 45 Uitgees-
ters negin vorig jaar een burger-
initiatief. Een cru nee was ons
deel: Uitgeest bleef zelfstandig!
De aanleiding nu voor het zoe-
ken van een eventuele fusiepart-
ner in de toekomst vloeide
voort uit de nieuwjaarstoe-
spraak van de commissaris van
de koningin Harry Borghouts
in januari 2006, die gaf het in
overweging voor kleine ge-
meentes. Een paar maanden
geleden bracht de huidige CdK
Johan Remkes een bezoek aan
Uitgeest met dezelfde insinu-
atie. Dit werd vorige week tij-
dens de begrotingsraadsverga-
dering door een fractie voorzit-
ter van één partij opgenoemd.
Vrijdag bleek dat de gemeenten
Graft-De Rijp en Schermer
Castricumals eventuele fusie-
partner willen laten onderzoe-
ken. Als Uitgeest niets onder-
neemt blijft er straks een
doemscenario over het logge
IJmond-Noord. Nu is er nog
keus, iets waar Akersloot toen-
tertijd de verkeerde maakte
luidt het in de wandelgangen.
LOU WINTER

Uitgeest

S C H R I J V E N D E  L E Z E R S

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de lengte
beperkt blijft tot 250 woorden en dat het een onderwerp betreft

waarover de krant heeft bericht. De redactie heeft het recht bijdragen
te weigeren of in te korten. Insturen kan ook via e-mail naar 

lezers@hdcmedia.nl met vermelding van uw postadres.

De Otter
De Otter tussen de hoogbouw. ARCHIEFFOTO

sen. Verder leren de ouders
natuurlijk ook de liedjes van nu
en kinderliedjes die een beetje
zijn weggezakt. Het is een cur-
sus voor de kinderen, maar zo
pikken de ouderen er ook wat
van mee.’’

Meer info: www.aliceploeg.nl ali-
ce.ploeg@planet.nl 
0251-222345

Ontaardt dat laatste nooit in een
chaotische toestand?

,,Welnee. Het klinkt door-
gaans erg gezellig en muzikaal.
Het zal je verbazen hoe snel
kinderen de maat oppakken.
Muzikaal gevoel is in mijn
beleving, en ervaring, een talent
dat iedereen heeft. Het is alleen
de vraag of je dat talent de kans
geeft om tot bloei te komen.

Tja, wat ís er leuker?
,,Haha, er zullen vast wel nog

honderden andere activiteiten
zijn om te genieten met en van
je kind, maar muziek is nu
eenmaal datgene waar ik me in
gespecialiseerd heb.’’

Wat gebeurt er tijdens de cursus?
,,Ik volg meestal een vast

programma. Herkenning werkt

nu eenmaal het beste bij kinde-
ren, zeker bij heel jonge kinde-
ren. We zingen, dansen en ma-
ken muziek op instrumenten.
Ondertussen breng je een kind
een hele hoop bij. Grove moto-
riek komt aan bod bij het dan-
sen en de fijne motoriek ont-
wikkel je bij het klappen in de
handjes of bij het slaan op de
trommel.’’

Mijn muziek- en danscursus
kan een eerste aanzet daartoe
zijn. ’’

Herken je muzikaal talent?
,,Ja zeker. Maar ik leg niet de

nadruk daarop. Het is mijn doel
om kind en ouder of grootou-
der een fijne muzikale beleving
te geven. Gaandeweg stimuleer
je ook de taal, de spraak, emo-

tionele en sociale ontwikkeling
van een kind. Een liedje zorgt
voor sociale interactie. Kinderen
reageren op elkaar en op de
muziek.’’

Laat je de ouders ook thuis met
hun kind muziek maken’

,,Ja. Ik leer ze bijvoorbeeld
een liedje voor bij het opruimen
en een voor bij het tandenpoet-

V R A A G B A A K

Muziek maken met Alice Ploeg. PR FOTO

’Tijdens muziekmaken leert een kind zo veel meer’

Baby’s, dreumesen en peuters (en hun ouders en grootouders) opgelet. Vanaf 21 november start muziekdocente Alice Ploeg weer met haar muziek en danscursus voor de Beverwijkse en Heemskerkse kleintjes. Aan-
toonbaar muzikaal talent is niet nodig, dat wordt gaandeweg wakker gemaakt en verder ontwikkeld. De cursus is gezellig en leuk en het biedt de begeleidende volwassene (vader, moeder, opa of oma) de kans om
op een andere wijze te genieten van hun prinsje of prinsesje. Alice Ploeg heeft er in ieder geval zin in: ,,Wat is er leuker voor een kind zingen, dansen, bewegen op muziek, luisteren naar en vooral spelen op echte

muziekinstrumenten?’’

Gemeenten zijn allemaal in mindere of meerdere mate aan het bezui-
nigen, omdat ze de bui zien hangen: de rijksoverheid gaat ze minder
geld, en meer taken geven. Dus met minder geld moeten ze meer doen.
Dat noopt tot snijden in de uitgaven, en bij sommige gemeenten ook
tot verhoging van de inkomsten. In die laatste gemeenten krijgen de
burgers een belastingverhoging voor de kiezen.

In sommige gemeenten kiest de politiek niet voor deze makkelijke
oplossing: de belastingen verhogen. Al betekent het voor de meeste
burgers een feitelijke verhoging met slechts enkele tientjes, de volksver-
tegenwoordigers willen er niet aan. De mensen betalen al genoeg. De
gemeente moet zelf maar zuiniger doen met zijn centen.

Dat is een te prijzen standpunt, maar het leidt in sommige gevallen
wel tot ’ongelukken’. Zo heeft de gemeente Beverwijk een serie bezuini-
gingen aangekondigd, die de gemeente op iets langere termijn juist
meer geld gaat kosten. Zo is het Work First-project afgeschaft. Dat
project hield in dat werklozen die om een uitkering kwamen vragen,
direct aan het werk werden gezet. De gemeente spant zich maximaal
in om ze aan een baan te helpen, en anders krijgen ze een gesubsidi-
eerde baan. Alles beter dan een uitkering. Maar daar is nu een einde
aan gekomen, omdat het rijk het niet meer vergoedt. Direct resultaat:
binnen slechts enkele maanden na afschaffing van dat project zijn er
al zo’n veertig uitkeringstrekkers bij. En die moet de gemeente nu een
uitkering geven, terwijl ze voorheen gewoon voor die centen werkten.

Een andere stomme bezuiniging, anders kunnen we het niet noe-
men, is afgekondigd op het ambulant jongerenwerk. Dat is zeer succes-
vol in Beverwijk. Vernielingen door op straat rondhangende jeugd zijn
sterk afgenomen, sinds een jongerenwerkster werd ingehuurd die zich
intensief met de straatjeugd bezighield. Alleen: nu staat die jongeren-
werkster zelf op straat. Dat gaat de gemeente op enige termijn zeker
geld kosten, aan het herstellen van de vernielingen en van de orde.

Sommige bezuinigingen lijken slim, maar zijn dat niet. Gemeenten
moeten wat verder in de toekomst kijken alvorens ze lukraak in hun
uitgaven gaan snijden.
B A R T  V U I J K

G E K L E U R D

Stom bezuinigen
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