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De natuur heeft
Wayne Sanders
nooit losgelaten
IJMONDIAAL

Aanleg waterberging dit jaar nog

Onderzoek bodem Schulpvaart klaar
door jan butter
C A S T R I C U M - Het archeologisch onderzoek langs de
Schulpvaart in Castricum is afgerond. De verwachtingen waren hoog, maar de hoeveelheid
vondsten is zeer beperkt gebleven.

Veel vondsten dateren uit de
Romeinse tijd. Het gaat met na-

me om een ingegraven pot, diverse scherven, kringgrepppels
en paalkuilen. Projectleider Jan
de Koning van het archeologisch onderzoeksbureau Hollandia concludeert dat het gebied door de inheemse bevolking wel benut (akkerbouw) is
in de Romeinse tijd, maar niet
bewoond. Het was op de grens
van nat en droog.

De onderzochte percelen behoorden tot het mondingsgebied van het Oer-IJ dat bij Castricum in de zee stroomde. De
bewoning was wel heel dichtbij. Aan de overkant van dezelfde Schulpvaart zijn in het verleden volop sporen van nederzettingen gevonden. Vandaar de
verwachting dat er meer te vinden was.

door annemiek jansen
H E E M S K E R K - Het verbreden
van twee sloten van vijf naar vijftien meter bij landgoed Marquette moet aan het einde van
het jaar klaar zijn. Anders vervalt
de provinciale subsidie van enkele tienduizenden euro’s.
Het verbreden van de watergang langs het Steenstrapark en
de sloot naar Marquette is nodig
voor extra watercapaciteit bij ex-

treme regenval. Het overtollige
water dat uit de duinen komt,
wordt tijdelijk opgevangen en zo
wordt het stedelijk gebied ontzien. Tijdens de laatste vergadering nam de Heemskerkse gemeenteraad het besluit om medewerking te verlenen aan het
verbreden van de sloten. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had een omgevingsvergunning aangevraagd. Na-

deel is alleen dat het plan nu ter
inzage ligt. Niet dat er bezwaren
verwacht worden, maar het is
wel zomervakantie. Wethouder
Ellen van Tongeren is daar ook
niet gelukkig mee.
Een woordvoerster van Hollands Noorderkwartier meldt
dat de werkzaamheden zo snel
mogelijk beginnen nadat de vergunning onherroepelijk is. Dat is
24 oktober. Het werk neemt on-

geveer vier tot zes weken in beslag. Het is net aan, maar daarmee zou de provinciale subsidie
niet in gevaar komen. Hoe hoog
die subsidie is, is nog niet bekend. Momenteel loopt de aanbesteding. De inschrijving sluit 11
september. En dan is bekend
hoeveel geld het werk kost. De
subsidie bedraagt veertig procent van de kosten. Dat is enkele
tienduizenden euro’s.

Rel-jongeren naar Moriaantje?

Dorpsraad
bemiddelt
voor jeugd
door guus perisutti
W I J K A A N Z E E - Om Wijk aan Zee ook buiten de zomermaanden leefbaar te houden, stelt de dorpsraad zich op als bemiddelaar voor de (hang)jongeren die uit De Rel zijn gezet.
Het bestuur heeft wethouder Dorenbos gevraagd of ze ondergebracht kunnen worden in Het Moriaantje, de kinderopvang achter dorpshuis De Moriaan.

Het groepje van Maria-Roza Lopez Correa (geel shirt, groene korte broek) maakt zich klaar voor de spelletjes.

FOTO KEES BLOKKER

Veertig jaar kinderzomerkamp Welschap

Spelletjes, kletsen en weinig slapen
door guusje tromp

- Vijf dagen lang
spelen en sporten in de natuur met andere kinderen en
weinig slapen. Dit zijn al
veertig jaar lang de ingrediënten voor een geslaagd
kinderzomerkamp van Welschap Heemskerk.

HEEMSKERK

Eigenlijk is er dus helemaal niet
zoveel veranderd in de afgelopen veertig jaar, vertelt Silke
Brosig van Welschap. Samen
met 19 vrijwilligers organiseert

ze het kinderzomerkamp.
,,Het programma werkt gewoon ieder jaar. De kinderen
kiezen zelf het thema. Dit jaar
doen we alles rond de jungle.’’
De grote tent op het veld van
Natuurcamping De Berenweide
is omgetoverd tot een oerwoud
vol wilde dieren. De 58 deelnemers zijn ingedeeld in groepjes.
Er wordt ook in dezelfde samenstelling gekampeerd.
In de kooktent stijgt de temperatuur met de minuut.
Heemskerker Theo Veeken roert

al zeven jaar in de pannen,
maar hangt na dit kamp de
koksmuts aan de wilgen. ,,De
jaren gaan tellen.’’ Op een papier heeft Theo een inventarisatie gemaakt: 25 kilo aardappelen, 21 pakken vla, 12 kilo spinazie en 1,5 liter slagroom gaan er
deze vijf dagen zoal doorheen.
Vanavond staan de aardappelen,
spinazie en Zwitserse balletjes
op het menu. Theo wordt geholpen door vrijwilligster Mea
Sprengers. Hij hoopt dat iemand het volgend jaar van hem

Voordelige STEDENTRIPS

Inclusief
vliegreis!

door rien floris

- Bob Dylan is zijn
held. Geen wonder dat striptekenaar Theo van den Boogaard
songs van Dylan verstripte.
Samen met pianist Jakob Klaasse uit Castricum zingt en speelt
hij ze tijdens het evenement
Kunst & Koningsduin dat zondag 19 augustus voor de vijfde
maal wordt gehouden in de
duinen bij Castricum.
CASTR ICUM
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Nergens voordeliger!

Ontdek de 'Parel aan de Donau'!

Stedentrips Praag
3 dagen inclusief ontbijt
Vertrek: 10 augustus t/m 7 oktober

Stedentrips Boedapest
3/4/5 dagen inclusief ontbijt
Vertrek: 13 augustus t/m 26 oktober

• profiteer van absolute bodemprijzen!
• verblijf in een 4-sterren hotel naar keuze
• tips: de Vituskathedraal in de Praagse Burcht, de
Karelsbrug, het Gouden Straatje en de joodse wijk

• vlucht met KLM of transavia.com!
• verblijf in centraal gelegen 4- of 5-sterren hotel naar keuze
• tips: het Vissersbastion, de Citadel van Boeda, het
Koninklijk Paleis, de Kettingbrug en de Grotkerk

Zie www.kras.nl/stedentrippraag

Zie www.kras.nl/stedentripsboedapest

LISSABON

WENEN
4 dage
n

4 dage
n v.a.

299
Sfeerproeven in deze prachtige stad!
Stedentrips Lissabon
4/5/8 dagen inclusief ontbijt
Vertrek: 25 juli t/m 31 oktober

En om ’s avonds voor het slapen
gaan nog even te kletsen met
mijn vriendinnen.’’ Zijn er ook
dingen minder leuk? ,,Sommige
kinderen pesten anderen.’’
De afgelopen jaren is er wel
een regel bijgekomen: geen
mobieltjes mee op kamp.
Welzijnswerker Silke Brosig:
,,Anders gaan de kinderen de
hele dag bellen met het thuisfront. Dan krijg je heimwee. Al
komt dat trouwens weinig voor:
in al die jaren zijn slechts twee
kinderen naar huis gegaan.’’

schoonhouden. Sommigen deden dat, anderen niet. Ze gingen
ook buiten stickies roken, tot ergernis van de buren. Er is steeds
met de jongeren gesproken en
beterschap beloofd, maar toen er
met biljartkeus door plafondplaten werd geprikt, was het over.’’
De dorpsraad begrijpt desondanks dat de jeugd een eigen
plek wil om te ’chillen’ als het
buiten guur weer is. Voorzitter
Weel: ,,De gemeente heeft die
zorgplicht nu eenmaal, dus vandaar dat we de wethouder wat
ideeën hebben voorgelegd met
de vraag of dat mogelijk is.’’

Vrijheit
Het meest concreet is het idee
van Rel-beheerster Monique
Schievink, die hoopt dat de jongeren naar Het Moriaantje achter het Dorpshuis kunnen, als
deze kinderopvang verkast naar
een van de lege lokalen in basisschool De Vrijheit. ,,Er is wel
sprake van een huurverplichting
van een aantal jaren, maar de
wethouder zou het bespreken
met de afdeling vastgoed.’’

Onderzoek: open op zondag
- Het Castricumse
college van b en w heeft ingestemd met een onderzoek naar
openstelling van de winkels op
zondag.
Het onderzoek gaat over de
mogelijkheid om van Castricum
een toeristische gemeente te ma-

CASTR ICUM

ken, legt wethouder Bert Meijer
uit. Dit betekent nog niet dat de
zondagsopenstelling er automatisch gaat komen. De interesse
bij winkeliers en andere betrokkenen moet nog gepeild worden.
De leden van de raad zijn geïnformeerd over het onderzoek.

Songs van Bob Dylan als stripmuziek

(ADVERTENTIE)

PRAAG

overneemt. Aan het materiaal
ligt het niet. ,,Een collega bij
Tata Steel had een prijs gewonnen. Hij las in het bedrijfsblad
mijn verhaal en besloot geld te
doneren voor nieuwe pannen.’’
De 9-jarige Maria-Roza Lopez
Correa doet al voor de derde
keer mee. Vroeger met haar
grote zus, maar die is te oud om
nog mee te mogen. ,,We doen
leuke spelletjes en de begeleiders zorgen goed voor ons. Het
leukste vind ik de wateractiviteiten op het strand en het veld.

Het op straat zetten van de Wijk
aan Zeese jongeren nadat ze het
in hun eigen ruimte in De Rel te
bont hadden gemaakt, is niet alleen voor deze stichting reden
om na te denken over alternatieve vormen van onderdak. Ook de
dorpsraad ziet de ’dakloze’ jeugd
als prioriteit, omdat de leefbaarheid van heel Wijk aan Zee in het
geding is als ze voor overlast zorgen. Voorzitter Peter Weel: ,,Vorig jaar kozen ze steeds het bushokje op het Julianaplein als
hangplek, maar daar waren omwonenden niet blij mee omdat ze
harde muziek aan hadden, rookten en schade aanrichtten. Mensen die op de bus wachtten, voelden zich er ook niet helemaal veilig.’’
De particulier beheerde ontmoetingsplek De Rel en bood de
hangjongeren toen een eigen
ruimte aan met spellen en muziekapparatuur. Eigenlijk de ideale oplossing, alleen kon niet
voor professioneel of vrijwillig
toezicht worden gezorgd. Weel:
,,Er is daarom afgesproken dat ze
de boel zelf zouden opruimen en

Dylan horen en Dylan zien.
Want terwijl Theo zingt, verschijnen er strips van Dylan via
de beamer op groot scherm. Dat
is het Dylan Illustrated project
waar Theo aan werkt. ,,Per song
zijn dat heel wat beelden, want
soms zitten er wel twee beelden
in een zin.’’
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Theo van den Bogaard, Jakob Klaasse en Sandra Mirabal.
FOTO RONALD GOEDHEER

v.a.

Toren 3 Triade wordt gebouwd

Hotels beoordeeld met een 8,3!
Stedentrips Wenen
4 dagen inclusief ontbijt
Vertrek: 2 augustus t/m 25 oktober
• vertrek vanaf Rotterdam!
• verblijf in een 3- of 4-sterren hotel naar keuze
• tips: de Stephansdom, het Schloss Schönbrunn, de
Spaanse Rijschool en het prachtige Burgtheater

Zie www.kras.nl/stedentrip-lissabon

Zie www.kras.nl/stedentripwenen

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm

door guusje tromp

- 70 procent van de
16 koopappartementen van Triade Toren 3 zijn verkocht. Dit betekent dat gestart kan worden
met de laatste toren van het Castricumse bouwproject.
CASTR ICUM

HDC 30.2.2

• vertrek vanaf Amsterdam en Eindhoven!
• verblijf in centraal gelegen 4- of 5-sterren hotel naar keuze
• tips: de toren van Belém, Praça do Comércio, het
Jerónimos-klooster en een dagtocht naar Sintra

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Met jeugdvriend en dorpsgenoot Jakob Klaasse maakt Theo
al sinds beider schooltijd muziek. Theo zingt en speelt
mondharmonica, en Jakob
speelt piano. Sandra Mirabal,
Liber Torriente en Tijs de Boer
zijn er ook te horen.
Jakob Klaasse is componist,
arrangeur, producer en pianist.
Hij werkte nu druk aan Doe
Maars ’Symphonica in Rosso’.
Verder werkt(e) hij met Boudewijn de Groot, Theo Nijland,
Bram Vermeulen, Frédèrique
Spigt en Jan Rot. Sandra Mirabal is de eerste cum laude afgestudeerde klassiek klarinettiste
van Cuba en woont in Castricum.
➔ Vrijmondig: Van
Breedeweg naar Broadway

De bouw zal in september starten, onder voorbehoud van een
onherroepelijke
vergunning.
Aannemer Mulder Obdam verwacht dat de derde toren eind

2013 opgeleverd kan worden op
het terrein van De Boogaert.
Twee andere parktorens aan
de kant van de Cieweg en het
woonzorgcentrum zijn inmiddels klaar. Dit heeft de verkoop
van de woningen in de laatste toren positief beïnvloed. Geïnteresseerden konden de woningen
immers alvast in werkelijkheid
zien en de sfeer proeven van het
gebouw en omgeving. Toch zijn
er wel verschillen. De twee be-

staande torens hebben verschillende materialen op de gevel, en
ook nummer drie krijgt volgens
Mulder Obdam een eigen, luxe
uitstraling. De driekamerappartementen van 104 m2 woonoppervlak kosten vanaf €349.500, de
vierkamerappartementen (112 m2
woonoppervlak) gaan vanaf
€365.000.
Meer informatie over het project is te vinden op www.triadetoren3.nl.

Veiling pastorie:
ruim 3000 euro
B E V E R W I J K - De veiling van de
spullen in de pastorie aan de
Breestraat heeft de parochie Sint
Eloy een bedrag van € 3347 opgeleverd. De overgebleven waardevolle spullen zijn opgeslagen.
De rest is naar de kringloopwinkel gebracht. Sint Eloy veilde een
deel van de inboedel, omdat de
vervallen pastorie verkocht is.
Stadsherstel Amsterdam knapt
het pand op.

60 SECONDEN

Sjans
Een vriendelijk lachende
vrouw kijkt
naar me. Het
zal toch niet.
Ik kijk nog
eens om me
heen.
Dan
wordt me duidelijk dat ze naar mij kijkt. Het
lijkt wel of ik sjans heb tijdens
het autorijden. Bij het volgende
verkeerslicht is het weer raak.
De dame in kwestie kijkt weer
naar me. Maar wel met precies
dezelfde glimlach en de houding waarin ze staat, is ook niet
veranderd. Er klopt duidelijk
iets niet. Hoe kan deze goed uitziende dame in de vrachtwagen
die aan het verkeer deelneemt
met een open deur, zo keurig
blijven staan?
Natuurlijk staat er ook niemand daadwerkelijk in de deur.
Het is een poster van een vrouw
geplakt op de deur. Het vrachtwagenbedrijf vraagt op deze
manier aandacht voor hun
zoektocht naar nieuwe chauffeurs. Blijkbaar hebben ze nog
vacatures. Je kunt ze bellen of
eens kijken op de website van
het bedrijf. Ik ambieer het vak
niet, maar ben toch wel benieuwd of deze mevrouw ook
daadwerkelijk achter het stuur
zit. Langzaam haal ik in. Een
blik opzij leert me niets. Daarvoor rij ik te laag en zij te hoog.
Via de achteruitkijkspiegel zie
ik de chauffeur. Wat een tegenvaller. Voor mij dan. Een man
met stevige baard en een sjekkie
in zijn mondhoek. Niets lekkere
meid. Maar goed dat ik geen
sjans had. Ik rij snel door.
MONNE REITSMA

castricum

Groep slaat en
schopt 15-jarige
Een 16-jarige jongen uit Limmen is in de nacht van zondag
op maandag rond 2.45 uur
aangehouden wegens mishandeling van een 15-jarige jongen
uit Castricum. De politie fietste
net door Castricum toen op de
Leo Toepoelstraat een vechtpartij ontstond. De agenten waren
net voorbij deze straat gereden.
Een groep van zeven jongens
ging achter de 15-jarige aan. Hij
werd op de grond gewerkt en
vervolgens meermalen geschopt
en geslagen. Een van de jongens
uit de groep, de 16-jarige, was
nog aan het schoppen toen de
politie aankwam. Hij is door
agenten tegen de grond gewerkt en aangehouden. De rol
van de andere zes – vier 16jarigen, een 17-jarige en een
19-jarige, allen uit Limmen –
wordt nog onderzocht. De 15jarige jongen uit Castricum liep
bij de vechtpartij kneuzingen
op in zijn gezicht, op zijn rug
en zijn been.

