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Opening
van Zaken

Castricum ✱ Op een groot vel in
de werkkamer van Mariëlle van
der Laan staat in kinderhand-
schrift geschreven: ‘Me tante is
toen overleden’. En: ‘Me moe-
der heeft een beroerte gehad’.
Mariëlle doet aan rouwbegelei-
ding voor kinderen. Ze helpt
kinderen die een sterfgeval in
de familie of een echtscheiding
hebben meegemaakt. De Castri-
cumse vertelt wat daar de rode
draad in is: ,,Je moet ervoor
zorgen dat kinderen willen
werken aan hun eigen verdriet.
Aan hun eigen stukje rouw.” Ze
vervolgt: ,,Ik loop een stukje
met ze mee en dan laat ik ze
weer los.” Hoe de therapie eruit
ziet? Ze pakt een witte rugzak
die in haar werkruimte staat:
,,Aan het begin van het traject
gebruik ik de rugzak. Een kind
kan daar stenen in doen om aan
te geven hoe zwaar het verlies
voelt. Daarnaast gebruik ik
vlaggen. Daarop mogen ze
schrijven wat ze hebben meege-
maakt. Alle verlieservaringen
krijgen zo een plaats. Het gaat
erom dat je doorleeft wat je
hebt meegemaakt.’’

Opstapelen
Van der Laan: ,,Wanneer ie-
mand met een groot verlies
wordt geconfronteerd, staat de
eerste maanden daarna de we-
reld op zijn kop. Als dat zo
blijft, spreken we van gecompli-

ceerde rouw. Die kan zich op-
stapelen. Dat geldt ook voor
kinderen. Wanneer een rouw-
proces op jonge leeftijd niet op
een gezonde manier wordt
doorlopen, kan dat op latere
leeftijd leiden tot allerlei klach-
ten. Dan kun je als volwassene
bijvoorbeeld tegen een burnout
aanlopen. Of een vlucht zoeken
in eten, drank of drugs. Iemand
krijgt een gevoel van niet meer
kunnen genieten, zinloosheid
of vervalt in slachtoffergedrag.
Als je rouwt op een gezonde
manier, kun je het verlies op
een gegeven moment een bete-
kenis geven in je leven.”
Ze vervolgt: ,,Soms voelen kin-
deren zich schuldig aan bijvoor-
beeld een echtscheiding of iets
wat is gebeurd rond een overlij-
den. Het kan dan heilzaam zijn
wanneer ze door de sessies in
gaan zien dat ze er geen schuld
aan hebben.’’ Ze komt met een
voorbeeld: ,,Er was een keer een
meisje dat vertelde dat haar opa
haar had gevraagd om bij hem
langs te komen. Het meisje had
toen gezegd dat ze daar geen
zin in had. Een dag later over-

leed hij. Het meisje had een
enorm schuldgevoel hierover.
Ik probeer dat dan wat kleiner
te maken.”

Veilig voelen
,,Ik moet zorgen voor verbin-
ding, ik moet vertrouwen wek-
ken, zodat kinderen zich veilig
voelen om hun verhaal te doen.
Mijn ervaring is dat ze of heel
weinig of juist heel veel gaan
praten. Het is ook weleens
gebeurd dat een kind er niet
over wilde praten. Dan laat ik
eerst een tekening maken en
dan komt een kind vaak wel
los. Het is maatwerk.”
Voldoening? ,,Ja, als het weer
goed gaat met een kind. Dat je
verschil ziet tussen hoe het
binnenkomt en hoe het na de
sessies weer de deur uitgaat.’’
Ze laat een tekening zien: ‘Ma-
riëlle, bedankt dat je me gehol-
pen hebt’, staat erop te lezen.
,,Van ouders hoor ik soms dat
ze er echt wat aan gehad heb-
ben. Dat geeft dan wel veel
voldoening.’’

Kees de Boer

Mariëlle laat kinderen op
hun eigen manier rouwen

Bijzonder beroep
Wat maakt het beroep van iemand bijzonder? Deze week
het verhaal van rouwbegeleider Mariëlle van der Laan. 

Mariëlle van der Laan. FOTO KEES DE BOER

In Opening van Zaken bespreken we het wel en
wee van ondernemend IJmond
Tips: Mensen met tips over het lokale
bedrijfsleven kunnen hiervoor terecht via
redactie@ijmuidercourant.nl of
redactie.ken@nhd.nl.

Velsen-Noord ✱ De bedrijfsschool
van Tata Steel, de Academy, viert
dit jaar haar 75-jarig bestaan. Dus
tijd voor een feestje. En waar kon
dat maandag beter gevierd worden
dan in het restaurant van de be-
drijfsschool aan de Rooswijkweg.
Tal van sprekers waren uitgeno-
digd om te praten over techniekon-
derwijs, talentontwikkeling bij het
staalbedrijf en de Techniekcampus. 
Sinds het bestaan van de bedrijfs-
school hebben ruim 12.000 leerlin-
gen uit de hele provincie een vak-
diploma ontvangen en zijn daar-
mee een loopbaan binnen de staal-
onderneming gestart. Logisch dat
veel (ex-)scholieren aanwezig wa-
ren bij het symposium.

Zoals Jacquelien van der Lem die
op het podium vertelde vooral de
combinatie werk en leren zo leuk
te hebben gevonden. Inmiddels
heeft ze een eigen bedrijf, Lemtech,
dat industriële apparaten bouwt.
Of Diana Klaver die inmiddels
werkzaam is op het laboratorium
van Tata Steel. ,,Nog steeds volg ik
bijscholingscursussen.’’

Asiel
Voor Uma Mahendran was het een
bijzondere bijeenkomst. Vijf jaar
geleden is de Sri Lankaan met asiel
in Nederland beland. En nu is de
scholier elektrotechniek uitverko-
ren tot de beste leerling van 2014.
Overigens: Ger Mijnen van de

elektrische werkplaats sterkstroom
is uitgeroepen tot de beste prak-
tijkbegeleider.
Het is een ijzersterke formule:
werken en studeren tegelijk aan
een bedrijfsschool. Alleen zijn er
niet veel van dergelijke scholen
meer in ons land. Hans Fischer,
directeur Tata Steel IJmuiden,
stelde met trots vast dat het staal-
bedrijf dit model nooit heeft losge-
laten. ,,Hier kunnen we nog gene-
raties mee verder.’’
Maar op welke manier? En hoe is
de relatie met het Techniek Pact,
het landelijke project van bedrijfs-
leven en drie ministeries dat is
bedoeld om meer jongeren te laten
kiezen voor technische beroepen?

Doekle Terpstra, nog enkele weken
bestuursvoorzitter van Hogeschool
Inholland en aanjager van het
Techniek Pact, zei dat de uitvoe-
ring van het Pact vooral op regio-
naal niveau moet geschieden.
Waarop Ton Wijker van Zwart
Techniek in IJmuiden zich afvroeg
hoe MKB-bedrijven kunnen profi-
teren van het Techniek Pact.
Maar uiteraard stonden de leerlin-
gen centraal tijdens het symposi-
um.
Zo bleek het Kennemer College in
Heemskerk dé school te zijn die de
afgelopen vijf jaar heeft gezorgd
voor de doorstroom van de meeste
leerlingen naar de Academy, name-
lijk 111 scholieren.

Veel awards op feest Tata Academy 

Uma Mahendran.

gers bij restaurant Het Heerenhuis
in Middenbeemster. Geheel onbe-
kend zijn die twee dus niet in
Middenbeemster.
En toen volgde Velsen-Noord.
Liesbeth: ,,We waren hier eigenlijk
de ambassadeurs van de Beemster.
Veel van onze producten komen
ook uit de Beemster. Zoals het

Velsen-Noord ✱ Ze hadden het best
nog een tijdje in Velsen-Noord uit
kunnen zingen. Maar toen kwam
deze kans langs. Die mochten Max
en Liesbeth van Wersch eenvoudig-
weg niet laten liggen.
,,Een fonkelnieuw pand dat er wel
monumentaal uitziet, direct in het
centrum van Middenbeemster en
een paar honderd meter van ons
huis vandaan. Onze zoon Maurice
gaat ook fulltime bij ons werken en
wordt mede-eigenaar.’’ Aannemer
Koos Koning die het onderkomen
eigenlijk voor andere uitbaters liet
bouwen, heeft het stel benaderd.

Max en Liesbeth van brasserie Alles
met Liefde gaan weer terug naar
hun dorp in de polder. Ze pakken
nog één keer uit tijdens de feestda-
gen en op de traditionele kliekjes-
dag.
Met het personeel sluiten ze het
Velsen-Noordse avontuur af. Zo’n
vijf jaar hebben Max en Liesbeth
de brasserie in het centrumpje van
Velsen-Noord gerund. ,,In het
begin was het moeilijk’’, zegt Lies-
beth ’om de Velsen-Noorder bin-
nen te krijgen’. ,,Maar langzamer-
hand kregen we vaste gasten, men-
sen die hier drie keer in de maand
kwamen eten. Of bedrijven die hier
recepties hielden. Een dergelijke

klantenkring moeten we nu weer
in Middenbeemster zien op te
bouwen.’’ Voor het horeca-echtpaar
is het de zoveelste verhuizing. Ze
hebben voorheen gewerkt in ster-
renzaken zoals het hoofdstedelijke
Amstel hotel, Hotel de L’Europe,
de Kersentuin, het Zaanse De Hoop
op D’Swarte Walvis en als mana-

bekende Beemsterkaas-plankje,
appelsap, bier (Beemster Tripel en
Beemster Blond), het Lant’svarken,
groente en fruit van eigen bodem.
Een soort poldercuisine, dus.’’ Een
dergelijke ambassadeursrol willen
ze ook in hun eigen dorp vervul-
len. Het stel kijkt uit naar het
nieuwe avontuur. ,,Al laten we wel
Velsen-Noord met weemoed achter.
Veel van onze klanten hadden
tranen in hun ogen toen wij het
nieuws vertelden.’’

Het nieuwe adres van Brasserie Alles
met Liefde wordt vanaf half januari:
Middenweg 146, 1462 HK Midden-
beemster. Telefoon: 0299-743399.

Max, Liesbeth, Koos Koning, Noëlle en Maurice voor het nieuwe restaurant aan het Marktplein. FOTO ELLA TILGENKAMP

Terug naar de bakermat
Pieter van Hove

Kandidaten
Alles met liefde is vanaf medio januari zes dagen per week ge-
opend in Middenbeemster. Voor het restaurant in Velsen-Noord
bestaat al belangstelling. ,,We zijn al met kandidaten in gesprek.’’
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IJmuiden ✱ Het installatieschip Ae-
olus, bekend van het heien van de 44
palen bij windmolenpark Luchter-
duinen, is de winnaar van de KVNR
Shipping Award 2014. Dit is een prijs
van de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders (KVNR) voor
bijzondere schepen.
Het schip is eigendom van Van Oord
die het in eigen beheer heeft laten
bouwen. Tineke Netelenbos, voor-
zitter van de jury, zei erover: ,,Impo-
sant, het liegt er niet om. Een specta-
culair schip waarbij grote stappen
vooruit worden gezet in de Neder-

landse offshore industrie en wat ook
internationaal spin off kan heb-
ben.”
De vijf belangrijkste maritieme prij-
zen voor reders, scheepswerven, stu-
denten, ontwerpers en toeleveran-
ciers zijn bekendgemaakt tijdens
het Maritime Awards Gala 2014 in
Zaandam. De Aeolus is deze zomer
in de haven van IJmuiden geweest
voor het ophalen van een gigantisch
onderdeel bij de firma Breman. De
Aeolus - kosten één miljard euro - is
al volledig bezet voor de jaren 2014,
2015 en 2016.

Belangrijke maritieme prijs
voor installatieschip Aeolus

Beverwijk ✱ Scheer & Foppen sluit
haar filiaal op de Breestraat. Er vindt
nu een totale leegverkoop plaats in
de outletwinkel van Scheer & Fop-
pen, dat ongeveer 60 filialen heeft
verspreid over heel Nederland.
De huis aan huis verspreide adver-
tentiefolder, waarin wordt geadver-
teerd met sterk afgeprijsd witgoed
en elektronica, laat aan duidelijk-
heid niets te wensen over. ’Wij stop-
pen in Beverwijk’.
Over het hoe, waarom en wanneer

wordt niets gezegd. Het personeel
in de winkel aan de Breestraat, zo
vermeldt het handboek van het be-
drijf, verwijst door naar het hoofd-
kantoor in Harderwijk.
Ook daar op de burelen van het
hoofdkantoor wil men niets zeggen.
,,We doen daar geen uitspraken
over. Dat doen we überhaupt nooit
via de pers’’, zegt woordvoerder De
Haan. Hoe lang men dus nog terecht
kan in de winkel in Beverwijk is en
blijft nog even onbekend.

Scheer & Foppen sluit
winkel op de Breestraat 

Ondernemend nieuws

Beverwijk ✱ Winkelcentrum Wij-
kerbaan viert deze week het 50-jarig
bestaan met een aantal festiviteiten
voor jong en oud.
Vandaag komt Sinterklaas op be-
zoek en is er een optreden van het
smartlappenkoor uit Heemskerk.
Ook is er een ijsbaan.
Vrijdag is er bingo voor 65-plussers,
een jubileummarkt en een optreden
van Dixielandband á la carte.
Zaterdag zijn de meeste activiteiten.
Opnieuw is er de jubileummarkt en

een kinderkermis. Om 11.30 uur be-
gint het officiële gedeelte. Wethou-
der Cecilia van Weel van Beverwijk
reikt dan de stadsvlaggen uit aan de
50-jarige jubilarissen: apotheek
Kroonenenberg, rijwielhandel Ko-
ning, groentezaak Maalman, café
Carillon en ondernemersvereniging
Wijkerbaan. Daarna is het feest. 
Zondag is het winkelcentrum ook
open. Om 11 uur is er een brunch
voor omwonenden, vanaf 12 uur is er
een drive-in show.

Smartlappenkoor en Sint
trappen jubileum af 

IJmuiden ✱ Zebra Uitzendbureau
neemt het eveneens in IJmuiden ge-
vestigde Covenu over. Laatstge-
noemde uitzendbureau richt zich
voornamelijk op de technieksector,
terwijl Zebra vooral actief is in de
productie, horeca en zakelijke
dienstverlening. De nieuwe naam
van Covenu wordt Zebra Techniek. 
,,Covenu is sinds 2011 actief in de
IJmond en vormt een mooie aanvul-
ling op onze bedrijfsactiviteiten’’,
zegt directeur Henk Brandjes van

Zebra. De overname wordt op 1 de-
cember bekrachtigd.
De overname van Covenu past in het
beeld dat Zebra na een aantal min-
dere jaren weer goed draait. Henk
Brandjes: ,,Sinds eind 2013 zien we
een gestage groei van de omzet. Op
dit moment zitten we aan 90 pro-
cent van het bedrag dat we in ons
topjaar 2008 verdienden. Mijn ver-
wachting is dat deze groei, mede
door de komst van Zebra Techniek,
verder door zal zetten.’’

Zebra Uitzendbureau gaat
Covenu overnemen 


