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Een belangrijk deel van het
benodigde geld is binnen. Van
de stichting Talent kwam
25.000 euro en de initiatief-
groep heeft inmiddels 15.000
euro uit de bevolking bij el-
kaar weten te brengen. De tel-
ler staat op 83.000 euro en de
stichting Heidense Kapel
denkt volgens haar begroting
123.090 euro nodig te hebben.
“Maar daar krijgen we nog wel
wat af, door zelfwerkzaamheid
en doordat mensen ons materi-
aal willen schenken. We den-
ken dat we het met 25.000 euro
erbij gaan redden,” aldus Ma-
rieke Roos, Guusta Kresmer en
Maartje Burghout, drie van de
initiatiefnemers.

Wieringers nodig
Voor de nog ontbrekende

penningen hoopt de stichting
nog één keer een beroep te
kunnen doen op de Wieringer
bevolking. “We zijn iedereen,
die ons tot nu toe heeft ge-
steund, ontzettend dankbaar,
want dat is voor ons een enor-
me motivatie, maar we zijn er
nog niet. We zullen de Wierin-
gers hard nodig hebben om de
laatste stap te kunnen zetten.
En laat ons niet vergeten dat
we een ANBI zijn, een Alge-
meen Nut Beogende Instelling,
waardoor een gift extra af-
trekbaar is. Mocht een onder-
nemer zijn belastingaanslag
nog wat willen drukken, dan
kan dat door een donatie aan
onze stichting.”

De Heidense Kapel werd zo
genoemd vanwege de afbeel-
ding van een varken op een ge-
velsteen.Voor de Germanen en

de Kelten stond het varken
voor vruchtbaarheid, maar in
het christendom geldt het als
een heidens symbool. Dat Wie-
ringers door de eeuwen heen
menigmaal als heidenen zijn
geduid - de eilanders waren
nooit erg recht in de leer - ver-
klaar misschien waarom het
varkentje bleef.

Het sobere kapelletje moet in
één werkgang worden ge-
bouwd.“Op een begraafplaats
moet je geen bouwput achter-
laten. Daar maakten mensen
in de omgeving zich wat zor-
gen over. Ook voor een storm-
loop van toeristen hoeven ze
niet bang te zijn. Er zullen af
en toe een paar wandelaars ko-
men om even wat uit te rusten
en een moment van overden-
king te nemen. Als hij er staat
zullen veel mensen het leuk
vinden, maar eerst moet hij er
komen. Daarna gaan we een
vriendenstichting oprichten,
want er zal ook geld moeten
komen voor het onderhoud.”

Kees Klein beweerde als can-
tor van de Michaëlskerk ooit
dat Stroe eigenlijk weer een
kerk zou moeten hebben, na
het verdwijnen van de Verma-
ning, een doopsgezinde schuil-
kerk, en de sloop van de Hei-
dense Kapel in 1878. Het idee
dat bidhuisje weer terug te
brengen op de begraafplaats
rijpte enkele jaren geleden in

het museum Jan Lont. “Met
Rob Holtjer, die veel van de ge-
schiedenis weet, en GerritVoos
hadden we het erover, dat er
een Heidense Kapel heeft ge-
staan. Daar is het mee begon-
nen,”vertelt Marieke Roos.

Heidens Karwei
Wie de herbouw van de Hei-

dense Kapel onvermoeibaar
blijft steunen, is Karin Smits
van muziekschool De Grebbe
in Hippolytushoef. Kort voor
de kerstdagen overhandigde
zij 1.100 euro aan de initia-
tiefgroep. Het geld heeft zij
bijeengebracht door allerlei
artikelen te verkopen, varië-
rend van zelfgemaakte boek-
jes en koekjes van tufsteen-
deeg tot kaarsjes en jakobs-
schelpen. Tenslotte ligt Stroe
aan het Jakobspad, de bede-
vaartroute naar Santiago de
Compostela. Smits noemt haar
missie het Heidens Karwei.
Het is al haar tweede burger-
initiatief, na de verkoop van
de windlichten die ze onder
het motto ‘Buren in de buurt-
schap’ met de familie Wigbout
van het gelijknamige reclame-
bedrijf aan de man bracht; die
actie leverde, in twee fasen,
1.400 euro op.

Smits heeft een bijzondere
band met Stroe. Haar ouders
liggen er begraven, haar tante

kwam er in de laatste fase van
haar leven veel en haar vader
en oom vonden er als oorlogs-
kinderen uit het gebombar-
deerde Rotterdam onderdak.
“Dat was in een tijd waarin de
mensen deelden wat ze had-
den.Voor mijn tante was Stroe
een soort Utopia, de mooiste
plek op aarde. Ik kom bijna
dagelijks op de begraafplaats,
om even na te denken en een
lichtje op te steken. Eigenlijk
is dit voor mij ook een soort
pelgrimstocht.”

Voor de Heidense Kapel
stond ze zestien dagen op al-
lerlei markten, fairs en derge-
lijke, met wisselend succes. Ze
deelde de opbrengst vorige
week woensdag in papiergeld
uit, maar het bedrag is in
muntjes bij elkaar gekomen.
“Het duurste dat ik verkocht
kostte drieënhalve euro,” zegt
ze. “Het is dus een heel werk
geweest. Ik bedacht: ‘Ik ga iets
doen,’ maar het is een beetje
uit de hand gelopen. En ik ga
hier net zo lang mee door, tot-
dat hij er staat.”

Bidden
Tijdens de kerstdagen speel-

de ze muziek in De Grebbe en
konden de mensen een kaarsje
komen branden, waarvan de
opbrengst ook weer naar de
Heidense Kapel gaat. En haar

leerlingen leveren ook bijdra-
gen. Eén van hen heeft dit ini-
tiatief zelfs genoemd in haar
voorbede op de H. Henricus-
school. Bidden voor een hei-
dense kapel; dat kan alleen op
Wieringen.

Forse donatie uit Waddenfonds, nog 25.000 euro eigen geld nodig

Herbouw Heidense Kapel mogelijk al in de zomer
STROE – De herbouw

van de Heidense Kapel
komt steeds dichterbij.
Vorige week werd uit
het Waddenfonds voor
dit doel 43.045 euro be-
schikbaar gesteld. De
desbetreffende initia-
tiefgroep wil al in de
komende zomer begin-
nen met de bouw.
“Maar het hangt van
goede gevers af, of dit
ook werkelijk lukt.”

Karin Smits telt het geld uit voor (vanaf links) Marieke Roos, Maartje Burghout en Guusta Kresmer. (foto: Henk Cornelissen)

Daarnaast zal de inrichting
worden gemoderniseerd, om te
voldoen aan de laatste eisen
van voedselveiligheid en aan
de wensen van de aanvoerders
zal ook zo veel mogelijk tege-
moet worden gekomen, om
voor langere tijd van een goede
aanvoer verzekerd te zijn.

Kort voor de kerstdagen ga-
ven de 35 leden het groene
licht.“Iedereen is dolenthousi-
ast. Ze hebben ons opdracht
gegeven door te gaan met ont-
wikkelplannen,” aldus be-
stuurslid Jan van de Wiel.“We

gaan nu eerst tot in detail be-
kijken hoe ver onze polsstok
reikt, in financieel opzicht. Je
kunt wel gouden deurklinken
willen, maar die moet je ook
kunnen betalen.”

Voor het project, dat eind ok-
tober moet zijn voltooid, is mi-
nimaal twee miljoen nodig. De
afslag krijgt 1,2 miljoen euro
compensatie van het hoog-
heemraadschap, vanwege de
dijkversterking. Het restant
moet uit het bedrijf komen en
voor het draagvlak is nog wel
een bredere financiële basis

nodig. Die kan worden verkre-
gen door meer leden te werven
en vooral meer aanvoer naar
Den Oever te halen.

Om te voldoen aan de laatste
eisen van voedselveiligheid,
waarop wordt toegezien door
de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, komen er fei-
telijk twee afslagen in het ge-
bouw, vertelt Van de Wiel. “De
vis en de kreeftjes, die rauw
binnenkomen, moeten volledig
gescheiden blijven van de gar-
nalen, die aan boord worden
gekookt.”

Er wordt veel geïnvesteerd in
koelapparatuur, want de tem-
peratuur moet op het vriespunt
zijn. Om overlast bij extreem
hoog water te voorkomen, ko-
men de installaties en de koel-
cellen op anderhalve meter
hoogte te staan.

Vernieuwbouw afslag gaat door
DEN OEVER – De Coöperatieve Visafslag Den

Oever heeft van de leden toestemming gekregen
voor de verbouwing van de vismijn. Het aanvoer-
complex moet worden verbouwd, omdat een deel
ervan zal worden afgebroken om ruimte te ma-
ken voor de dijkversterking.

Waanzinnig zachte
maand

We zijn aan de slotfase van
december begonnen. Een
maand die historie schrijft.
Niet eerder verliep de kerst-
maand zo 'waanzinnig zacht'.
Het maandgemiddelde gaat in
De Bilt op circa 9,5 graad uit-
komen tegen normaal 3,7
graad. Het vorige record uit
1974 werd met ruim twee gra-
den terzijde geschoven. Ruim
40 jaar bedroeg het december-
gemiddeld namelijk 7,3 graad.
Verder is december de 'warmte-
kampioen' van januari, februa-
ri en zelfs maart. De warmste
maart kwam in 1991 uit op ge-
middeld 8,8 graad. Bovendien
een lawine van datumrecords
waaronder beide kerstdagen.
Tijdens de slotfase van decem-
ber en begin januari worden de
bordjes verhangen. Het kwik
zakt naar waarden rond nor-
maal en in het weekeinde is er
zelfs lokaal een graadje vorst
mogelijk. Verder is het licht
wisselvallig met vooral op ou-
dejaarsdag kans op regen. Na
het weekeinde rammelt Koning
Winter aan onze landsgrenzen
maar of het tot een winter(tje)
gaat komen is onzeker. Hoop-
gevend is wel dat het eindelijk
weer normaal gaat worden.

WWeeeerrssvveerrwwaacchhttiinngg vvoooorr WWiiee--
rriinnggeenn eenn ddee WWiieerriinnggeerrmmeeeerr
ggeellddiigg ttoott eenn mmeett vvrriijjddaagg::

Woensdag zijn de neerslag-
kansen klein. Verder wolken-
velden maar ook zonneschijn.
De temperatuur komt uit op 9
graden en de wind waait matig,
op de Waddenzee en het IJssel-
meer vrij krachtig uit het zuid-
oosten. Oudejaarsdag regent
het in de nacht en deels och-
tend. Daarna wordt het droog
en kan het deels ook opklaren.
Rond de jaarwisseling is het
waarschijnlijk droog en vrij
rustig weer. De temperatuur
komt overdag uit op 9 graden
en de wind waait zwak tot ma-
tig uit het zuiden. Vrijdag,
Nieuwjaarsdag, in de ochtend
een buienkans. Later droog, ge-
regeld zon en 8 graden. De
wind waait uit het zuidwesten
en is matig van sterkte.

VVeerrddeerree vvoooorruuiittzziicchhtteenn::
Overgang naar kouder weer.

De oorzaak ligt bij een buur-
man, die veertig vierkante me-
ter van de camping heeft inge-
pikt. Dat kwam aan het licht bij
de controle van de kadastrale
gegevens. Vele jaren geleden
moet dit al zijn gebeurd en de
toenmalige gemeente Wierin-
germeer heeft er nooit iets aan
gedaan. De huidige gemeente
Hollands Kroon wil de situatie
legaliseren, als ze dat al niet
moet omdat het landjepik ver-
jaard zou zijn.

Tonneman wil daarom tien
procent minder voor de grond
betalen en de inrit aan de ande-
re kant verbreden, zodat er
weer net zo gemakkelijk met
caravans en dergelijke kan
worden gemanoeuvreerd. En
daaraan wil de gemeente niet
meewerken. Hollands Kroon
wil Tonneman een gewijzigde
overeenkomst laten tekenen.
Volgens de gemeente zag Ton-
neman wat hij kocht, maar de
ondernemer houdt het bij het
contract en de kadastrale gege-
vens.

Chantage?
Tot een minnelijke regeling is

het niet gekomen. Tonneman is
door de gemeente zelfs te ken-
nen gegeven dat zijn houding
gevolgen zou kunnen hebben
voor zijn bouwbedrijf Jervins
Bouwchemie, dat voor de Hol-

lands Kroon bruggen reno-
veert. Dit is door Tonneman op-
gevat als chantage. De gemeen-
te stelt echter dat de onderne-
mer zich niet correct zou heb-
ben gedragen tegenover ambte-
naren en dat ze gemeente alleen
in zee gaat met ondernemers
die respect en vertrouwen uit-
stralen. Tonneman zou in juni
al per brief zijn gewaarschuwd,
maar zegt dat schrijven niet te

hebben gehad en de gemeente
wil het niet aan onze redactie
laten zien.

Na een eerste publicatie hier-
over bij onze collega’s van de
Schager Courant, dreigde de
zaak te escaleren voor de ge-
meenteraadsvergadering van
15 december. Progressief Hol-
lands Kroon zou daar een motie
van wantrouwen hebben willen
indienen. Gelet op de brede ba-
sis van het college is het twij-
felachtig of die het gehaald zou
hebben, maar dit schijnt in het
presidium te zijn voorkomen,
formeel omdat de grondkwestie
nog onder de rechter is. Hier-
over worden in het gemeente-
huis om dezelfde reden geen
mededelingen gedaan.

De discussie over het al dan
niet gunnen van opdrachten
aan Jervins Bouwchemie en
Tonnemans gedragingen zou

echter los van de grondtransac-
tie moeten staan. Tonnemans
advocaat zegt dit nog niet eer-

der te hebben meegemaakt en
het is de vraag of de leden van
de gemeenteraad, wel of niet
behorend tot de coalitie, deze
gang van zaken acceptabel vin-
den.

Het is niet voor het eerst, dat
Tonneman en de gemeente bot-
sen. Een ambtenaar van de ge-
meente bood de camping bij de
ondernemer aan en Tonneman
werd in de veronderstelling ge-
laten, dat hij snel zou kunnen
beginnen.Geen van beiden wist
echter, dat een nieuw bestem-
mingsplan nodig was. Wierin-
germeer had in 2011 besloten
de camping op te heffen om
daar‘wonen in het groen’moge-
lijk te maken en de bestemming
veranderd. Na tussenkomst van
de Rijdende Rechter vertrok-
ken de laatst overgebleven
campinggasten in 2012 van
Land uit Zee.

Dat de bestemming weer te-
ruggebracht moest worden,
maakte het onmogelijk Land
uit Zee al in april van dit jaar te
openen. Intussen zette Tonne-
man er wel allerlei tot slaap-
vertrek om te bouwen vervoer-
middelen neer, variërend van
een Rotterdamse tram tot een
Tsjechisch vliegtuig, en is hij
begonnen met het bouwen van
de accommodatie, met de be-
doeling komend voorjaar te
openen. Zijn echtgenote Saskia
en haar zus Janneke van der
Vliet moeten het gastvrije ge-
zicht van de camping worden.

Tonneman, die al ruim drie
ton in de camping zegt te heb-
ben geïnvesteerd, heeft beslag
gelegd op de grond die bij de
buurman in gebruik is en de ge-
meente voor de rechter ge-
daagd. De uitspraak wordt over
vier weken verwacht.

Het zit niet mee met Land uit Zee

Landjepik leidt tot conflict rond camping
WIERINGERWERF – Jervin Tonneman, her-

ontwikkelaar van de camping Land uit Zee, is
met de gemeente in een juridische strijd verwik-
keld geraakt. Het bestemmingsplan is aangepast,
de vergunning is rond en Tonneman is al volop
aan het bouwen. Maar Hollands Kroon kan de
grond niet volgens contract opleveren.

Jervin Tonneman bij een van de slaapvertrekken. (foto: Peter van
Aalst)

HIPPOLYTUSHOEF – In het
zwembad De Venne kunnen de
bezoekers morgenmiddag
(woensdag) gekleed zwemmen.
Hun wordt bijgebracht wat je
moet doen als je door het ijs
zakt. Het bad is geopend van
13.30 tot 16.30 uur.

Wakzwemmen

Dat vertelt de tokocommissie
van de handbalverenigingTone-
gido en de voetbalclub Succes in
de laatste editie van hun geza-
menlijke periodiek Beltpraet.
De kantinemedewerkers zullen
bij twijfel aan de leeftijd van ie-
mand, die een drankje met alco-
hol bestelt, om een identiteits-
bewijs moeten vragen. Ook mag
door een meerderjarige geen
‘drank’ worden doorgegeven

aan iemand die jonger is dan
achttien jaar. Als dat wordt ge-
constateerd, moeten de vrijwil-
ligers het drankje uit de handen
van de minderjarige trekken.

De gemeente komt in de kanti-
ne controleren of de clubs zich
op dit punt aan de wet houden.
Zowel de vereniging als de vrij-
williger die in overtreding is,
kan hierdoor in problemen ra-
ken, aldus de tokocommissie, en

natuurlijk ook de minderjarige
die het drankje aanpakt. De
boete is minimaal 45 euro.

Gemeentelijk woordvoerder
Chantal Kolleman bevestigt
desgevraagd dat de gemeente in
de nabije toekomst op boven-
staande toezicht gaat houden.
“De sancties die de gemeente
kan toepassen zijn het uitdelen
van een schriftelijke waarschu-
wing of het opleggen van een
last onder dwangsom; dat is een
geldboete.”

Dit jaar hield de gemeente
overigens al controles, in sep-
tember.Volgens Kolleman gaven
die ‘een positief beeld’ te zien.
“De sportkantines zijn op de
goede weg, wat betreft de nale-
ving.”

Streng toezicht op gebruik
alcohol in sportkantines

HIPPOLYTUSHOEF – De gemeente gaat er in
het komende jaar streng op toezien, dat in sport-
kantines geen alcoholhoudende drank aan min-
derjarigen wordt verstrekt. De desbetreffende
verenigingen hebben daarover een brief gehad
van Hollands Kroon.

“De focus ligt op duurzaam-
heid. De aankomende tien jaar
passen we daarom led-verlich-
ting toe en maken we gebruik
van dimmers. In 2016 starten
we hiermee,” aldus een woord-
voerder van de gemeente.

Onder de inwoners is in sep-
tember een onderzoek gedaan,
om te zien wat zij vinden van de
openbare verlichting. De be-
langrijkste uitkomst is dat in-
woners graag led-verlichting in
de lantaarnpalen zouden wil-
len. In de enquête werd ook ge-
vraagd hoe de inwoners denken
over het dimmen van de ver-
lichting in de nacht.Het meren-
deel van de inwoners die mee-
deden aan het onderzoek gaf
aan dit prima te vinden.

Het nieuwe plan zorgt voor
eenheid in de openbare verlich-

ting in heel Hollands Kroon.
Ook zorgt het voor verminder-
de CO2-uitstoot en lichthinder
en wordt er flink bespaard op
energie- en onderhoudskosten.

In de aankomende tien jaar
wordt veel aandacht besteed
aan de vervanging van verou-
derde verlichting. Led-verlich-
ting gaat vijf keer zo lang mee
als traditionele lampen, ver-
bruiken minder en zorgen voor
minder storingen. De investe-
ring voor deze acties wordt
binnen de begroting opgevan-

gen.
Bij vervanging van verlich-

ting worden er ook dimmers
geplaatst. Het lichtniveau
wordt dan ’s nachts gedimd. Er
zijn diverse gebiedstypen be-
noemd (woonkernen, centrum-
gebieden, bijzondere locaties,
parkeerterreinen en buitenge-
bied) waarin op verschillende
niveaus kan worden gedimd.
Een verlaging naar zeventig
procent van het lichtniveau
merken inwoners nauwelijks.
Dimmen naar veertig procent
is wel merkbaar, maar omdat
er in de nacht minder gebruik
is van de openbare ruimte,
vindt het gemeentebestuur dat
het dan wel wat minder kan.

Hollands Kroon gaat dimmen
HOLLANDS KROON – Het college van burge-

meester en wethouders heeft een nieuw plan voor
de openbare verlichting vastgesteld. Hierin is
ook de mening van inwoners meegenomen.

WIERINGERWERF - De Maaier
in Wieringerwerf houdt een heel
aparte nieuwjaarsduik.

Bij gebrek aan water om in te
duiken wordt op het terras een
grote container gezet die omge-
bouwd wordt tot zwembad en
gevuld met warm water. Geen
koude nieuwjaarsduik dus,maar
een warme. De duik is om 14.00
uur. Voor de deelnemers is er
warme chocolade melk en een
Unox muts. Na de duik is het
duo 2BEAT er om het nieuwe
jaar gezellig te laten beginnen en
iedereen nieuwjaar te wensen.

Duiken in
zwembad bij
de Maaier

STROE – Heleen Butijn heeft
zich weten te plaatsen in de fina-
le van het Nationaal Ouderen-
songfestival. Deze wordt op zon-
dag 3 janari gehouden in het
theater Delamar te Amsterdam.

De Wieringse (77) treedt op
met de jazzstandard ‘My funny
Valentine’. Ze doet voor de elfde
keer mee en heeft het festival één

keer gewonnen.
De voorstelling begint om

14.00 uur en de uitslag komt
rond 16.30 uur.

Op www.ouderensongfesti-
val.nl zijn nadere gegevens te
vinden. Daar kan men ook alle
zestien kandidaten beluisteren
met een klein stukje van hun lied
en er kan zelfs gestemd worden.

Heleen Butijn naar finale

WESTERLAND - Het nieuwe
jaar kan ingeluid worden met
een duik in het Amstelmeer bij
Westerland. De duik wordt voor
de negende keer gehouden.

Organisatoren ErikTemminck
en Edwin Wittink verwachten
meer dan honderd deelnemers.
Vanaf 11.00 is Brandend Zand
op het Lutjestrand geopend
voor de warming-up. Compleet
met oliebollenbuffet van deWie-
ringer Warme Bakker Edwin
Bellis.

Vlak voor de duik worden de
deelnemers opgewarmd door
Hanke Prijs van Sportschool
HippoGym uit Hippolytushoef.

De duik zelf is rond 11.30 uur.
Voor de duikers stelt Unox een
muts, een kop dampende erw-
tensoep en een herinneringsoor-
konde beschikbaar.Een correcte
duik is noodzakelijk om de oor-
konde te behalen. Dat wil zeg-
gen: van teen tot kruin.

Sinds 2014 is de duik uitge-
breid met een extra element.
Voor de mooist verklede deelne-
mer stelt de organisatie een prijs
beschikbaar. Na afloop van de
duik is Brandend Zand geopend
voor de cooling down met snert,
de uitreiking van de herinnerin-
gen en de huldiging van de
mooist verklede deelnemer.

Nieuwjaarsduik

4
WEKEN

GRATIS
Ja, ik wil graag worden geïnformeerd
over al het nieuws en de nieuwtjes uit mijn
directe omgeving. Noteer mij maar voor
een gratis proefabonnement van 4 weken.
Als u binnen 4 weken niets van mij ver-
neemt mag u mij noteren als abonnee.
Ik betaal dan 17.50 per kwartaal.

Naam:

v/m:srettelrooV

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

(i.v.m. controlebezorging)

Stuur de bon in een envelop, naar:

Wieringer Courant/
Wieringermeerbode
Postbus 2
1800 AA Alkmaar
Bellen kan ook: 0223-650092

Op vrijdag 1 januari verschijnt er geen
krant. Ons kantoor is nieuwjaarsdag
gesloten.

Kijk op hollandmediacombinatie.nl/
sluittijden voor de gewijzigde
advertentiesluittijden rond de feestdagen.

MEDEDELING

GELUKKIG
NIEUWJAAR!


