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Weerspreuk: Is december afwisselend en
zacht, dan wordt een winter als een kind

verwacht.
Afgelopen zaterdagmiddag al regen, wat in de
nacht doorging. Er viel bij ons 13 mm, de tem-
peratuur werd 8 graden. De zon scheen op
zondag heel even. Verder een bewolkte maar
droge dag. Maandag was het redelijk, daarna
een aantal sombere en donkere dagen. 
Een nieuw grassoort breidt zich langzaam uit,

het sprietje luistert naar de naam liefde. De
eerste soort werd jaren geleden ontdekt. Zelf
kende ik twee soorten, speelgras en siergras,
maar er zijn 8000 soorten. Meestal trek ik het
als onkruid uit de tuin. Maar gras met de
naam ’liefde’ zal ik voortaan koesteren. Een
goede reden om de tegels eruit te halen en
liefdesgras erin. Genieten van het terugkeren-
de groen om je heen en het vele water kan
weer gewoon wegzakken.

Als de kortste dag voorbij is, gaat de zon één
minuut later onder. Het duurt tot 4 januari
voordat de zonsopkomst iets eerder is onze
regio. Vandaag overwegend bewolkt, 8 graden,
zwakke westenwind. Zondag zon en wolken, 7
graden en wind uit het westen: 3 Beaufort. Het
blijft rustig weer, veel wolken en in de nacht
rond het vriespunt. Op de wat langere termijn
zachter met meer wind met toenemende re-
genkansen.

Het weer bij ons Chiel Pel ✱ mpel@ziggo.nl

Tegels eruit, liefdesgras erin

advertentie

De wielrenner maakte vooral furore
in de Tour de France van 1962, toen
hij twee dagen de gele trui droeg.
Het is dat hij in dienst van de Franse
kopman Jacques Anquetil moest rij-
den, ’anders had ik misschien wel de
Tour kunnen winnen’. 
Zijn dochter legt hem nu voor de
derde keer vast. Een werk in wor-
ding dat voor iedereen is te volgen in
het ISOO-pand naast het stadhuis
aan het Stationsplein. Het is onder-
deel van de herhaalde expositie
’Wortels in de Wijk’, die maandag af-
loopt. Het eerste borstbeeld staat in
de theekoepel van Akerendam, haar
atelier. Het tweede exemplaar viel
tegen en ging ’de kleibak in’. 
Nu dan nummer drie, waarvoor ze
de gemeente hoopt te interesseren.
,,Mijn vader is mijn wortel, het por-
tretteren brengt me zó dicht bij
hem.” Ze gebruikt grove chamotte,
en is ook na ruim 25 uur voorlopig
nog niet klaar. Na het kleien volgt
drogen, bakken en afwerken met
handgeschept Japans papier. Een

buste van haar andere wortel, moe-
der Ilse Geldermans-Stephan (77),
zit eveneens in de planning.
Ab was profwielrenner van 1959-
1966. Hij deed onder meer zeven
keer mee aan de Tour de France, in
1962 werd hij vijfde. De Beverwijker
zat nog regelmatig op de racefiets,
tótdat hij op 1 april dit jaar bij de Jan
van Kuikweg door een automobilist
werd aangereden waarna hij zo’n
zes uur ’zoet’ was in het ziekenhuis.
Precies in het jaar dat zijn fietsen-
winkel aan de Zeestraat - nu van Ab
junior - vijftig jaar bestaat en de ge-
meente hem waardeert voor zijn
wielerprestaties. Hij ontving ’de
Wijkertoren’ en een straat krijgt zijn
naam. De bouw kan hij zien vanuit
zijn woning aan Geraniumhof.
,,Misschien moet het eigenlijk de
’Ab Geldermansdwarsstraat’ wor-
den”, verwijst Geldermans grinni-
kend naar zijn karaktertrek. 
,,Sport is zijn levenskracht”, aldus
Jola. Haar vader is ook voetbalfanaat
en was bevriend met de dit jaar over-
leden Ajax-legende Johan Cruijff.
Ab is de jongste van een gezin van
negen kinderen. ,,We hadden een
gemengd bedrijf, mijn vader was
tuinder en hield daarnaast zo’n
veertien koeien om de winters te
overleven.” Jan Geldermans is sinds
1962 deels vereeuwigd in het bron-
zen beeld op de hoek Plesmanweg/
Bleriotlaan: ’De tuinder’, ook wel
’De schoffelaar’ genoemd. ,,Het is
mijn vaders kop”, zegt Ab. 

Tour de France 1962: Ab Geldermans (r) maakt tempo voor kopman Jacques Anquetil (3e van links). Verder de iconen
Federico Bahamontes (linksachter), Charly Gaul (3e van rechts) en Raymond Poulidor (2e van rechts). ARCHIEFFOTO GPD

Werken aan
kop van Ab
Geldermans

Ab en Jola Geldermans. FOTO RONALD GOEDHEER 
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Beverwijk ✱ Klei is het ’favoriete
medium’ van de Beverwijkse kun-
stenares Jola Geldermans (55). Zij
werkt nu aan het borstbeeld van
haar beroemde vader Ab: 81 jaar en
daarmee de oudste nog levende ge-
letruidrager van Nederland.


