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Pinautomaten zijn een uitzonde-
ring in de kramen, en een briefje
van vijf euro kan natuurlijk maar
één keer worden besteed. Zorgvul-
dig worden de porseleinen kopjes,
koperen kandelaars, gehaakte
kleedjes en tal van andere curiosa
dan ook gewikt en gewogen. 
Jelly van Beek slaat haar slag bij de
kraam van Paul Snijders; een oud
borrelglaasje, ingekocht op een
Franse brocantemarkt. Normaal
voor een euro, maar vandaag voor
’twee kwartjes’. „Die geef ik aan
een vriendin voor haar verjaardag”,
vertelt Jelly. „Zij spaart oude gla-
zen.” Op de jaarmarkt zit ze goed,
dit is al het vijfde glas dat ze
koopt. 

Rijtuigenoptocht
Een paar kramen verderop kijkt
Charlotte Meijer keurend in de
spiegel als ze een crèmekleurige
hoed met grote strik past. „Hij
staat stom”, vindt dochter Liliènne,
maar Charlotte koopt hem toch.
„Via vrienden van mijn vader kan
ik elk jaar meerijden met de rijtui-
genoptocht tijdens de Santpoortse
feestweek. Deze hoed past goed bij

de outfit die ik voor volgend jaar in
gedachten heb.” 
De verkoopster probeert nog een
jurkje voor Liliènne aan te dragen,
maar moeder en dochter laten zich
niet overhalen. 
Bij de imker verderop hebben
Daniëlle Krab en Marjo Borst een
pot honing gekocht. „Dat doen we

elk jaar, vooral omdat we het zo
lief vinden dat zo’n oude man nog
steeds op de markt staat.” 
En ook Henk Stek en zijn echtge-
note Wil Wijnberg zijn trouwe
klanten op de markt. 
„We wonen hier een paar straten
verderop, maar vinden het ook écht
een leuke markt. Het lijkt ook wel

alsof het altijd lekker weer is.”
Naast de kerk draait ondertussen
onvermoeibaar het rad van fortuin.
Voor een euro per lootje maken
bezoekers kans op prijzen als een
waterkan, olielamp of groentepak-
ket. Age van der Peijl heeft al een
hele stapel prijzen binnen gehaald.
„Ik leg het hele jaar door kleingeld

opzij. Op de markt heb ik dan
tachtig of negentig euro om uit te
geven. Zo help ik mijn kerk een
handje.” De opbrengst van de
kraamverhuur, de loterij en specia-
le ’kerkkramen’ gaat namelijk
volledig naar de Engelmundus-
kerk. Die kan van het geld onder-
houd laten uitvoeren. 

Hoed, glas
en honing
kopen op
jaarmarkt
Gwendelyn Luijk

Velsen-Zuid ✱ Worden het twee
broodjes haring of toch het tiende-
lige theeservies? Zulke vraagstuk-
ken zijn heel gewoon op de Jaar-
markt Oud-Velsen die zaterdag
veel volk op de been bracht. 

Vanaf linksboven met de klok mee: Liliènne en Charlotte Meijer, Wil Wijnberg en Henk Stek, Daniëlle Krab en Marjo Borst, en Jelly van Beek. 
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In totaal nam het aantal verzuim-
meldingen in Velsen af met vier,
maar het aantal leerplichtige kinde-
ren daalde vele malen harder (233)
afgelopen schooljaar. 
Voor het middelbaar onderwijs en
mbo-scholen wordt in het school-
jaar van 2015-2016 een daling van het
aantal spijbelmeldingen genoteerd.
Maar op basisscholen wordt juist
meer gespijbeld. Volgens de leer-
plichtambtenaren is er meer sprake
van luxe verzuim, dus bijvoorbeeld

kinderen die op vakantie gaan en de
vrijdag voordat de schoolvakantie
ingaat alvast vrij ’nemen’. 
Op het speciaal onderwijs is de laat-
ste tijd een strakker beleid inge-
voerd met betrekking tot het mel-
den van ongeoorloofd verzuim. Dat
zou de stijging bij die scholen kun-
nen verklaren. Vanaf 2010 stijgt het
aantal spijbelaars op het speciaal on-
derwijs al, met een enorme piek in
schooljaar 2013-2014. Vorig school-
jaar werd er minder spijbelgedrag
gesignaleerd. Maar dit schooljaar
stijgt het aantal juist weer. 

Studiekeuze
Op het vmbo, havo en vwo daalt het
aantal spijbelmeldingen gestaag
vanaf 2010. Spijbelen op het prak-
tijkonderwijs lijkt langzaam toe te
nemen. Op het mbo is het verzuim

het hoogste van alle schooltypen.
Eén van de redenen is dat scholieren
een foute studiekeuze maken en
vervolgens halverwege het school-
jaar moeten wisselen van opleiding.
Op mbo niveau 2 speelt een ander
probleem. Veel leerlingen willen een
leerwerktraject doen waarbij ze vier
dagen werken en één dag naar

school gaan. Het aantal geschikte
werkplekken neemt echter af en dus
kan een grote groep leerlingen de
opleiding niet in de leerwerkvorm
doen. Terwijl deze onderwijsvorm
soms wel het beste past bij een tie-
ner. De leerplichtambtenaren zien
een tendens dat er juist bij deze
groep meer verzuim voorkomt. 
Een kleine dertig leerplichtigen kre-
gen een boete vanwege hun spijbel-
gedrag. Zes daarvan waren voor
luxe verzuim, andere 23 voor sig-
naalverzuim of zorgwekkend ver-
zuim. Het gaat dan bijvoorbeeld om
jongeren die niet lekker in hun vel
zitten en daarom niet naar school
gaan. Elf jongeren werden naar bu-
reau Halt gestuurd om zo’n proces
verbaal te voorkomen. In twee ge-
vallen werkte dat niet en kregen ze
alsnog een boete. 

Meer verzuimmeldingen in speciaal onderwijs en op basisscholen

Spijbelen op speciale school
Marieke de Kok
m.de.kok@hollandmediacombinatie.nl

Velsen ✱ Het aantal spijbelaars op
het speciaal onderwijs stijgt. Dat
blijkt uit jaarcijfers van de afdeling
leerplicht van de gemeente Velsen.

Thuiszitters
Velsen telt 32 thuiszitters.
Deze jongeren zitten
langer dan vier weken
thuis om uiteenlopende
redenen. Vorig jaar waren
er 28, bij 26 is het pro-
bleem nu opgelost. 

Velsen-Noord ✱ Op de A9 net
na de Wijkertunnel is een mo-
torrijder zondagmiddag rond 13
uur een file ingereden. Door het
ongeluk was de snelweg rich-
ting Alkmaar helemaal dicht. De
motorrijder raakte gewond. 

Helikopter landt
bij kanaal
IJmuiden ✱ Een traumahelikop-
ter is zondagmiddag geland
langs het Noordzeekanaal. De
reden was dat een bewoner op
de Planciusstraat gereanimeerd
werd. Om geen tijd te verliezen
is de patiënt aan boord van de
ambulance de helikopter tege-
moet gereden. Op de Stations-
weg is de trauma-arts ingestapt.
De ambulance is onder politie-
begeleiding naar het ziekenhuis
vertrokken. Het verkeer onder-
vond enige hinder.

Ongeval net na
Wijkertunnel
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