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Er rijdt in de regio nu een auto
rond met een van mijn auto
afgehaalde achterruitwisser.
Die constatering durf ik wel te
doen. Waar de wisser er precies
vanaf is gehaald, weet ik niet.
Gisterochtend ontdekte ik pas
dat de wisser weg was. Ik wil-
de iets in de achterbak leggen
en merkt opeens dat ik wel een
heel groot achterraam had. Ik
kon het even niet thuisbren-
gen totdat ik bemerkte dat
mijn ruitenwisser verdwenen
was. Een schroef keek mij ho-
peloos en vooral heel erg alleen
aan.

Nergens braaksporen of an-
dere ellende. Dit is door een
vakman gedaan of door ie-
mand die het vaker heeft ge-
daan. Want de wisser is niet
alleen verdwenen. De hele
arm is weg. Dan weet je als da-
der in ieder geval wat je moest
doen om te kunnen jatten.
Want een ander woord heb ik
er niet voor. Ruim 24 uur later
ben ik nog steeds verbouwe-
reerd. Wie doet nou zoiets?
Zelfs bij mijn garagebedrijf
dachten ze met een dronken-
lap van doen te hebben toen ik
mijn verhaal vertelde. Want
van zo’n diefstal hadden ze
nog nooit gehoord. Maar ik
kon langskomen om de boel te
laten repareren. Totdat duide-
lijk werd dat het om meer dan
alleen een wisser ging, werd
het verhaal anders. Oh! Dat
moet eerst besteld worden.
Lekker zeg. Mijn wisser wis-
sert lekker in het rond op een
wildvreemde auto terwijl ik
nog 48 uur moet hopen dat het
niet te hard gaat regenen.
M O N N E  R E I T S M A

D E N K

Ruitenwisser

Lente-
kriebels

Noordholl
ands

Dagblad

4 weken voor slechts

� 9,75*

*

E-mail

BOEK ONLINE
of 0900 – 9697 15 cpm
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Gun jezelf Aruba… met KRAS.NL natuurlijk!

ARUBA
9- t/m 23-daagse zonvakanties INCLUSIEF

4 vliegreis
4 taxen
4 transfers
4 verblijf in hotel
4 hostess-service

9 dagen vanaf899

Eagle Beach – logies en ontbijt
Vertrekdata: van 5/4 t/m 22/10 zie www.kras.nl/31156

Oranjestad – all inclusive
Vertrekdata: van 24/3 t/m 22/10 zie www.kras.nl/31104

Oranjestad – all inclusive
Vertrekdata: van 5/4 t/m 22/10 zie www.kras.nl/31187

9 dgn v.a.899

9 dgn v.a.
1439

9 dgn v.a.
1339

Voor de meest actuele prijzen gaat u naar KRAS.NL

Schrijf u nu in voor de

NHD Lentewandeling

voor direct inschrijven en meer informatie

Zondag 18 april Noordhollands

Duinreservaat - 8 km en 20 km

Castricum

Loop ook mee!

Surf naar www.nhd.nl/acties

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

heemskerk

Vijf keer brand in
week tijd
Op de skatebaan van de Suyker
Acker, aan de rand van de wijk
Waterakkers, is het de laatste
tijd onrustig. Rondhangende
jongeren vinden steeds weer an-
dere troep om daar in de fik te
steken. En steeds moet de
brandweer weer in actie komen.
Afgelopen weekeinde was het
twee keer raak. Op de skatebaan
was er zowel op zaterdag- als
zondagavond een vuurtje bij
een berg riet gehouden, wat bei-
de keren leidde tot een brandje.
Sinds vorige week zaterdag is
de brandweer vijf keer uitge-
rukt naar de betreffende skate-
baan. Ook de buurtbewoners
ondervinden er last van. De
halfpipe zelf ondervindt er geen
schade van. Die is namelijk van
beton. De gemeente erkent dat
het wat onrustig is rond de ska-
tebaan. Buurtmeesters en poli-
tie zijn ingeseind om de boel
daar extra in de gaten te hou-
den.

Welk boek hebt u het laatst gekocht
of gekregen?

,,Van een goede vriendin
kreeg ik ’Ondergedoken’ van de
Zweedse Liza Marklund. Het is
een waargebeurd verhaal over
een vrouw die belaagd wordt
door een stalker, een volkomen
gestoorde man. Heel heftig.’’

Het mooiste boek ooit?
,,Wat een gemene vraag.

Moeilijk. ’Ondergedoken’ is so-
wieso een aanrader. Ik kan echt
niet kiezen. In elk genre heb ik
zulke mooie boeken gelezen.’’

Waar leest u in het liefst?
,,Ik lees veel op de stepper,

dan werk ik meteen aan mijn
conditie. Het meest relaxed lees
ik in bed. Dan maar hopen dat
het niet te interessant is, anders
wordt het ’s nachts vier uur.’’

Favoriete jeugdboek?
,,De sprookjes van Andersen

en Grimm. Ik kom uit Bulgarije
en daar waren niet zo veel ande-
re jeugdboeken. Mijn ouders la-
zen voor, maar ze vroegen altijd
naar de moraal. Een boek was
dus niet alleen leuk.’’

E-reader: wel of niet?

,,Ik houd het meest van echte
boeken, maar op vakantie lijkt
het mij handig. Er kunnen hon-
derden dikke pillen op de e-rea-
der. Ik heb er nog niet een.’’

Welk boek deed u beseffen dat u ’gro-
ter gegroeid’ was?

,,Weer zo’n moeilijke vraag.
Ik was heel nieuwsgierig en
pakte filosofische boeken van
mijn ouders. Ik snapte er niets
van, tot een dag dat ik toch ver-
der las. Een titel? Zeg maar het
Filosofisch Woordenboek.’’

U I T  D E  B O E K E N K A S T

De beroemde novelle ’Titaantjes’ van Nescio gaat over groter
groeien. Dat is ook het thema van de 75e Boekenweek die woensdag

van start is gegaan. In de rubriek ’Uit de boekenkast’ vertellen
prominente IJmonders over hun eigen leesgedrag. Vandaag

aflevering 6: schrijfster Maria Genova.

Lezen op de stepper

Maria Genova. FOTO KATO TAN

Boomsma is een van de beken-
de Nederlanders die het op-
neemt in de voetbalkooi.
Daarnaast hebben de Sparta-
voetballers Donovan Slijn-
gaard en Rydell Poepon, de
rappende broers Mohamed en
Brahim Fouradi (die ook een
optreden verzorgen), Yes-R
(die ook gaat rappen), rapper

Gio, Rachid Larouz (slager bij
’Raymann is laat’) en ONM-ac-
teur Gürkan Küçüksentürk al
toegezegd te zullen komen
naar Beverwijk. Boomsma
staat in ieder geval niet be-
kend als begenadigd voetbal-
ler, maar het voormalige mo-
del heeft wel een tijdje gepro-
beerd om door te breken als
basketballer in Amerika. De
’stars’ spelen ten bate van het
Jeugdsportfonds. 

Het NK panna wordt zon-
dagmiddag voor het eerst ge-
houden op de Bazaar in Bever-
wijk. Voetballers strijden in
drie categorieën (8 tot en met
14 jaar, 15 jaar en ouder en
vrouwen) om de Nederlandse
titel poorten. 

Arie B. speelt ’Panna
with the Stars’ op NK
door kees van dalsem

B E V E RW I J K - Niet de voetbal-
lende rapper Ali B., maar Arie
B. vertoont zondag zijn voet-
balkunsten tijdens het NK
panna op de Beverwijkse Ba-
zaar. De boomlange presenta-
tor van de KRO doet zondag
mee aan het speciale ’Panna
with the Stars’-toernooi. De kopers steken hun nek uit.

De elektrische bestelwagens
(€ 50.000) zijn in aanschaf aan-
zienlijk duurder dan de diesel-
versie (€ 10.000). De subsidie (de
helft van de meerkosten) helpt.
De auto’s zijn daarnaast goedko-
per in gebruik: een ’volle tank’
kost twee à drie euro. En dan nog
zijn ze € 10.000 duurder. De on-
dernemers boeken dat af onder
de post maatschappelijk verant-
woord ondernemen.

De aanschaf van negen elektri-
sche Fiat Fiorino’s (Microvett) en
twee Ford bestelwagens gaat
door op één voorwaarde: dat de
milieusubsidie afkomt. Anders
vervalt de intentieverklaring, die
ondernemers en gemeente giste-
ren ondertekenden in Huize
Scheybeeck. Dealer Jan Boude-
steijn van Boudesteijn Bedrijfs-
wagens, rekent er op dat de be-
drijfsauto’s over enkele maanden
stil en schoon rondzoeven.

Het initiatief is van Jan Boude-
steijn, transporteur en voorzitter
van IJmond rijdt Alternatief. Al
jaren is hij bezig met de Hytruck:
een juichend ontvangen elektri-
sche vrachtauto, uitgevoerd met
een brandstofcel. De innovatieve
truck produceert daarmee aan
boord eigen stroom. Dit vergroot
de (beperkte) actieradius aan-
zienlijk.

Het lijkt er echter op dat de
Hytruck te ver op de troepen
vooruit loopt, zegt hij. ,,De sub-
sidiepot voor de waterstofauto is
niet zo vol. Zonder subsidie kan
het echt niet. De overheid zet
meer in op de elektrische auto.
Daarvoor zijn wel ruimschoots

subsidies. Daar spelen we nu op
in, ook omdat er nu volwassen
elektrische bedrijfsauto’s zijn.’’

Voorportaal
Boudesteijn ziet dit project Fio-
rino Microvett als tussenstap.
,,De Hytruck is de toekomst, dit
is het voorportaal’’, aldus de on-
dernemer die meldt dat hij dan
ook verder gaat op de ingeslagen
weg. Zoals met het inbouwen
van de brandstofcel in de iets
grotere Fiat Doblo. Tevens wordt
gewerkt aan de snelle komst van
een laadpaal voor alternatieve
brandstoffen in Beverwijk. 

Dat is later dit jaar. Gisteren
hadden de acht vooraanstaande

ondernemers van de bedrijven
Buko, Hans Weeren, Patina, GP
Groot, Rabobank, BK Inge-
nieurs, Visser Elektrotechniek en
Boudesteijn, alsmede burge-
meester Han van Leeuwen vooral
oog voor ’hun’ elektro-auto.

Deelnemer Huib Visser staat
vierkant achter de duurzame ge-
dachte: ,,Ik vind het een goed
signaal. Het past ook wel bij ons
werk, de elektrotechniek. Wij
werken vooral in de regio, dus de
beperkte actieradius is geen pro-
bleem. Verder hebben wij een
aanvraag lopen voor een kleine
windmolen, een energyball.
Straks kunnen we de accu vullen
met groene stroom.’’

Groep regionale bedrijven steekt nek uit met elektrische bestelauto

Wegen IJmond iets schoner
door jan butter

B E V E RW I J K - Acht bedrijven uit de IJmond en de gemeente
Beverwijk willen met elektrische bestelauto’s gaan rijden,
met nul geluid en nul uitlaatgassen. De deelnemers kopen
elk een of meer auto’s.

Volgens VVD-lijsttrekker Chris-
tel Portegies zou een dergelijke
combinatie het meest recht doen
aan de verkiezingsuitslag. Hier-
bij kwam de VVD als grootste
partij naar voren; CKenG won
één zetel, nieuwkomer D66
kreeg twee zetels en het CDA
bleef gelijk. ,,Er zijn nu twee ver-
kennende gesprekken geweest
met alle partijen. Daarin kwa-
men onder meer de financiën
aan bod, maar ook het voorzie-

ningenniveau en de toekomst
van het buitengebied. Het waren
goede gesprekken. Maar je moet
toch een keuze maken.’’ De vier
mogelijk toekomstige coalitie-
partners hebben gisteravond
hun eerste gezamenlijk overleg
gehad. Hierin kwam onder meer
de onderhandelingsprocedure
aan de orde zoals het aanstellen
van een voorzitter, waar en wan-
neer de gesprekken plaatsheb-
ben. Morgenavond zijn de eerste
onderhandelingen. CKenG-
voorman Bert Meijer noemt een
college van VVD, CKenG, CDA en
D66 een voor de hand liggend re-
cept. ,,Een mooie meerderheid
die recht doet aan de verkie-
zingsuitslag.’’ Bovendien lijkt
een groot meningsverschil tus-
sen CKenG en VVD over het bui-
tengebied overbrugbaar. VVD is

tegen bebouwing, volgens
CKenG zouden woningen aan de
randen van de dorpskernen mo-
gelijk moeten zijn. Volgens Por-
tegies is naar voren gekomen dat
de meningsverschillen niet zó
groot zijn.

CDA-onderhandelaar Marian-
ne Zonneveld ziet evenmin grote
verschillen tussen de standpun-
ten van haar partij en die van de
liberalen. ,,Er zijn wat discussie-
punten, maar daar moet nog
over gesproken worden.’’ 

Mariska El Ouni (D66) wil al-
leen kwijt dat ze verheugd is dat
de VVD de D66-fractie heeft uit-
genodigd om verder de onder-
handelingen in te gaan. ,,Het is
nog te vroeg om verdere uitspra-
ken te doen. In elk geval waren
de gesprekken tot dusverre open
en constructief.’’ 

Voormalige partners GDB en PvdA vallen af

VVD wil coalitie met
CkenG, CDA en D66
door pieter van hove

C A S T R IC U M - Castricum staat
mogelijk een heel nieuwe coa-
litie te wachten. Van de huidi-
ge partijen blijft alleen de VVD
over. Deze partij heeft een
voorkeur uitgesproken voor
een coalitie met CKenG, CDA
en D66. 

H E EM SKE R K - Tijdens snel-
heidscontroles in Heemskerk
zijn er 44 automobilisten betrapt
op een te hoge snelheid. Zij kun-
nen binnenkort een bekeuring in
de brievenbus verwachten.

De automobilisten reden te
snel op de Laan van Assumburg
tussen 9 en 11 uur gistermorgen

of op de Tolweg gistermorgen
tussen 10.30 en 11.45 uur. Op bei-
de wegen mag niet harder gere-
den worden dan vijftig kilome-
ter per uur. De hoogst gemeten
snelheid op de Tolweg was 88 ki-
lometer per uur, op de Laan van
Assumburg was dat 71 kilometer
per uur.

Te hoge snelheden op de weg 

Een delegatie van de faculteit
Restauratie Keramiek, Glas en
Steen van de Universiteit van
Amsterdam onderzocht daar de
Kandelaar, een zichtbare herin-
nering aan het Protestants

Christelijke Basisonderwijs in
de gemeente. Het Plastiek is bij
de nieuwbouw van de gelijkna-
mige school in de jaren ’60 van
de vorige eeuw geplaatst. Een
brand verwoestte de Kandelaar-
school en de Kandelaar werd
opgeborgen. De Stichting Kan-
delaar Castricum wil het kunst-
werk weer een prominente plek
geven in de gemeente. Maar
daar is wel een ingrijpende res-
tauratie voor nodig. Twee do-
centen, vier studenten en een
restaurateur van de Amster-
damse universiteit waren naar

de garage afgereisd voor een zo-
geheten conditieonderzoek.
Diezelfde ochtend nog was de
Kandelaar met behulp van een
vorkheftruck van de zolder van
de garage gehaald. Daar heeft
het meer dan tien jaar gelegen.
Op de onderzoekslocatie zelf
stonden sterke lampen zodat de
onderzoekers alle details kon-
den bekijken. ,,We zijn erg blij
met het onderzoek. Binnenkort
weten we waar we aan toe zijn.
En bovendien doen de onder-
zoekers het om niet’’, zegt Ton
Werner Spruit, voorzitter van

Stichting de Kandelaar. De uit-
werkingen van het onderzoek
zullen in de weken erna in een
conditierapport worden samen-
gevat. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de Kandelaar in
de De Maranathakerk zou ko-
men te hangen. Maar het kerk-
bestuur was daar op tegen. Dus
gaat de Stichting Kandelaar
Castricum momenteel andere
opties na. ,,Er is sprake van veel
nieuwbouw in Castricum’’, stelt
Ton Werner Spruit veelzeg-
gend. Eerst maar kijken of res-
tauratie mogelijk is. 

Onderzoekers van de UVA bekijken de staat van De Kandelaar. FOTO RONALD GOEDHEER

Onderzoek naar staat van De Kandelaar
door pieter van hove

C A S T R IC U M - Een bijzonder ta-
fereeltje gistermiddag in de ge-
meentelijke garage aan het
Schulpstet in Castricum. Nor-
maal gesproken is de ruimte het
domein van vuilniswagens, gis-
teren was het een belangrijke
onderzoeksplek. 

Aan de Verbindingstraat staan
twaalf woningen die verkocht
zijn via de koopgarantregeling.
Deze regeling is bedacht om
mensen met een smalle beurs
toch aan een eigen huis te hel-
pen.

Voorlichtster Erna de Groot
van AWV Eigen Haard legt het

systeem uit, dat tegenwoordig
door meer corporaties wordt ge-
bruikt. De Groot: ,,De opzet is
dat de huizen bij verkoop weer in
eigendom terugkomen bij de
woningbouwvereniging. De ei-
genaren zijn namelijk verplicht
bij verkoop het huis aan de cor-
poratie aan te bieden.’’ 

De huizen aan de Verbinding-
straat zijn met korting verkocht.
Het gaat om eengezinswoningen
van 178.000 euro vrij op naam.
De koopgarantwoningen zijn in
de plaats gekomen van de du-
plexwoningen aan de Verbin-
dingstraat die er na de Tweede
Wereldoorlog zijn neergezet. 

Sleutel voor huizen
met nieuwe regeling
door arthur de mijttenaere

V E L SE N-N O O R D - De eerste
koopgarantwoningen van de ge-
meente staan in Velsen-Noord.
Vandaag ontvangt de eerste be-
woonster de sleutel van haar
nieuwe huis aan de Verbinding-
straat.

W I J K AAN ZE E - Het Strandhuis,
het veelbesproken strandpavil-
joen aan de strandopgang bij de
De Zwaanstraat in Wijk aan Zee,
gaat op 25 maart open met een
groot feest voor 300 gasten.

Het is een besloten feest, al-
leen voor genodigden. Burge-
meester Han van Leeuwen neemt
de openingshandeling voor zijn
rekening in paviljoen Sout, dat
er tegenover ligt en van dezelfde
eigenaar is: de HEMIJ.

Het Strandhuis brandde in de
nacht van 30 april vorig jaar af.
Het nieuwe gebouw blijft er het
hele jaar staan. De bouw is een
tijdlang stilgelegd, omdat er
geen bouwvergunning bleek te
zijn en er bezwaren waren.

Strandhuis uit
de as herrezen


