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Alkmaar n De rechtbank in Alkmaar heeft drugsverslaafde Kevin
K. (27) uit Castricum en zijn broer
Mike K. (25) wegens beroving van
maaltijdbezorgers veroordeeld tot
gevangenisstraffen van 24 maanden waarvan een vierde deel voorwaardelijk.
Kevin K. was op 8 en 9 maart naarstig op zoek naar geld. Hij zei daar-

over dat hij onder druk was gezet
door zijn drugsdealer. Op 8 maart
was rond vijf uur ‘s middags een
bezorger van een snackbar in Beverwijk naar een leegstaande
sportschool aan de Meerstraat gelokt. Daar was hij onder bedreiging van een mes gedwongen vijftig euro en zijn iPhone af te geven.
In de nacht van 8 op 9 maart
werd een Syrische bezorger van een
pizzeria in Heemskerk – nota bene
op de eerste dag dat hij aan het

werk was – naar een adres vlakbij
een Albert Heijnwinkel gelokt,
met een mes bedreigd en beroofd
van tachtig euro. Aan het getraumatiseerde slachtoffer moeten de
broers 1500 euro smartengeld en
ruim 200 euro materiële schade betalen.
Mike K. had toegegeven dat hij
in beide gevallen in de buurt was
geweest. Respectievelijk bij zijn
vriendin en in een casino. Maar hij
ontkende betrokkenheid bij de be-

rovingen. Maar de door hem opgevoerde alternatieve scenario’s waren volgens het vonnis niet geloofwaardig. Kevin K. werd vrijgesproken van afpersing van een
pizzabezorger in Castricum. Die
had op 8 maart na te zijn bedreigd
met een mes zijn portemonnee
met 43 euro afgegeven.
De rechtbank twijfelde aan de
betrouwbaarheid van de herkenning van de verdachte door de aangever.
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60 seconden

Bliep, hitterecord
Mijn iPhone draaide overuren de afgelopen
dagen. Bliep, een berichtje van diverse
krantensites: weer een hitterecord gemeten. Eerst in Gilze-Rijen waar het record uit
1944 in Warnsveld (38,6 graden) werd verbeterd tot 38,8 graden. Maar daar bleef het
niet bij. Bliep: 39,3 graden in Eindhoven. In
Brabant hebben ze waarschijnlijk geen carnaval nodig om tropische temperaturen te
halen. Maar - werd ons verzekerd - daar zou

Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl

het donderdag niet bij blijven. Het zou nog
warmer worden. En inderdaad: blieb! Daar
kwam de melding dat Deelen - waar het
ook moge liggen - 41,7 graden haalde. Al
wordt daar door de KNMI aan getwijfeld.
Kan het nog warmer? Wellicht. Wanneer ik
dit stukkie schrijf - rond half drie ’s middags - zijn er nog geen hogere temperaturen gesignaleerd. Gelukkig, mijn persoonlijk record blijft staan op 47 graden en een

beetje. Niet in Nederland maar in Israël. Na
de school werkte ik daar in een kibbutz, een
collectieve boerderij. Met andere vrijwilligers (werkloze Engelsen, wereldverbeteraars uit Australië, nieuwsgierige Denen)
hield ik mij bezig met zaken als dadels opbinden in bomen, eieren uit legbatterijen
halen, vissen vangen met netten en feesten.
Vooral veel feesten. Tot twee, drie uur ’s
nachts. En dan een uurtje slapen. Want om

vier uur moest je weer werken. Tot twaalf
uur. Daarna was het veel te heet. ’s Middags
hield je siësta en maakte je je op voor een
volgend feest. En zo ging dat week in week
uit. Al die tijd lag de trui die m’n moeder
had meegegeven onderin de koffer. Had ik
die bijna voor niks meegenomen. Dus op de
laatste avond van mijn kibbutz-tijd heb ik
die aangetrokken. Bij 40 graden. Nooit zoveel verbaasde gezichten gezien.

Marion Steijn (72) wandelt de Strandzesdaagse:

Meer ruimte
voor terras
Broer en Zus

’Bij het eindpunt
wil ik omkeren’

Annemiek Jansen

Beverwijk n De hoek Sionstraat-De Schans in Beverwijk
wordt opnieuw ingericht. De
rijweg vervalt, de parkeervakken worden anders aangelegd,
het trottoir wordt groter en de
bomen en het plantvak worden
vernieuwd. Daardoor kan
Stadsbrouwerhuis Broer en
Zus zijn terras verruimen.

Heleen Vink

Wijk aan Zee n Lichtvoetig,
bijna dartel, komt de 72-jarige
Marion Steijn uit Assendelft in
alle vroegte zielsalleen op het
strand van Wijk aan Zee aangewandeld in noordelijke richting.
Het is de vierde dag van de 61e
Strandzesdaagse en deze etappe
stopt in Egmond.
Marion loopt hem nu voor de 28e
maal. „Drie keer was ik uitgeloot,
vreselijk. Een keer ben ik toen
maar de Vierdaagse van Nijmegen
gaan lopen.” Dat vond de ervaren
loopster duidelijk behelpen. Ze
neemt een flinke slok van haar
water met verse citroen, „Alleen
water is ook maar niks.”
Vanwege de hoge temperaturen
heeft de organisatie de etappe van
donderdag ook flink ingekort. In
plaats van de start in IJmuiden
worden de deelnemers met bussen
bij het strand van Castricum gedropt.
Heel begrijpelijk, vindt de wandelaarster. Ze kent de organisatie
en weet hoe die begaan is met en
zich verantwoordelijk voelt voor
het welzijn van de deelnemers. Ze
vertelt dat er ook wandelaars zijn
die op eigen initiatief toch de hele
route lopen. Zelf heeft ze een compromis gesloten, toch een beetje
verstandig zijn, en pakt het stuk

De gemeente Beverwijk heeft
de omwonenden geïnformeerd per brief. Zij konden
ook een reactie geven. Er zijn
reacties binnengekomen tegen
de uitbreiding van het terras
van Broer en Zus, maar de
plaatsing van het terras voldoet aan de voorwaarden die
bij de horeca-bestemming en
vergunning past.
De nieuwe inrichting heeft
ook geen gevolgen voor de parkeersituatie. Het aantal parkeerplaatsen neemt niet af.
Ook het laden en lossen voor
het winkelpand, waar vroeger
ijzerwinkel Hergarden in zat
en dat nu leegstaat, is nog
steeds mogelijk. Dat gebeurt
straks in de Sionstraat.
De Sionstraat is nadat de riolering is vervangen, opnieuw
ingericht. Broer en Zus heeft
verzocht om de drie parkeerplaatsen anders aan te leggen.
Daardoor kan de parallelweg
vervallen en het trottoir verruimd worden waardoor er
meer ruimte ontstaat voor het
terras van de stadsbrouwerhuis.

Marion, ervaren wandelaarster, met haar frisse citroenwater.

vanaf Wijk aan Zee ook mee. Haar
ogen twinkelen. „Ik krijg er zo’n
energie van. Aan het einde in Den
Helder wil ik zo wel weer omkeren
en teruglopen.”
Inmiddels wordt het opeens
druk achter haar. Een sliert wandelaars komt vanaf de strandopgang
aangewandeld en vormt een lang
bewegend lint dat meandert langs
de vloedlijn. Marion houdt van
gezelligheid en sluit zich gedag
zwaaiend aan.
„We hebben net de Vierdaagse
van Nijmegen gedaan en lopen nu
uit bij de Strandzesdaagse.” Petra

Keukenkamp en Hein Dijkstra uit
het Overijsselse Oldemarkt ogen
fris. Hein is een fervent wandelaar.
Hij neemt zijn wandelhoed vol
pins van diverse wandeltochten af
en wijst de pin aan van de Belgische Dodentocht. Voor Petra is dit
de eerste keer. Haar voeten laten
haar dat duidelijk voelen. Elke dag
brengt ze de blarenpost een bezoek. „Vanmorgen hebben ze mijn
voeten uitstekend ingetaped en
met een pilletje erin gaat het prima.” Goedgehumeurd vervolgen ze
hun route terwijl de zon van opzij
steeds verder omhoog klimt.

Een lint van wandelaars langs het strand.

Roemen stelen dure mobiele telefoons
Jeannine Verhagen

Alkmaar n Ze kwamen een winkel
binnen, probeerden met een babbeltruc de baliemedewerker af te leiden
en gingen er met dure mobiele telefoons van winkelmedewerkers vandoor.
Twee Roemenen van 19 en 20 jaar
oud maakten in februari een ware
strooptocht door de provincie
Noord-Holland bij kapsalons en
reisbureaus. Gedupeerden uit Zaandam, Purmerend, Beverwijk, IJmuiden, Heemstede en Heiloo deden
aangifte. Het tweetal kreeg gisteren
vier maanden celstraf van de politierechter in Alkmaar.

De werkwijze van de mannen was
steeds hetzelfde. Eén ging dicht op
de baliemedewerker staan en vroeg
bijvoorbeeld naar een goedkope pot
gel of bij reisbureau om iets op te
zoeken op Google. Hij nam het zicht
weg op zijn mededader, die de diefstal uiteindelijk pleegde. De winkelmedewerkers hadden meteen een
slecht gevoel en ontdekten de diefstallen direct nadat de gebrekkig
Engels sprekende mannen de winkel hadden verlaten.
Uiteindelijk liep het tweetal in
Heiloo tegen de lamp, toen een winkelbediende zag dat een van de twee
zijn mobiele telefoon probeerde te
stelen door er een briefje op te leggen en de mobiel eronder weg te

trekken. Dat mislukte omdat de eigenaar zijn telefoon razendsnel terugtrok. In Limmen kon de politie
de verdachten aanhouden. In hun
auto lagen gestolen telefoons en een
opvallend jack, dat steeds op camerabeelden uit de winkels voorkwam
en dat ze om beurten droegen.
Gravian D. bekende een groot deel
van de feiten en zei dat hij en zijn
neef uit armoede aan het stelen waren geslagen en dat ze de telefoons
in België aan vrienden verkochten.
De neef Catalin S. wist van niks meer
en zei dat hij alleen maar in Nederland aan het blowen en drinken was
geweest. De twee zaten twee dagen
vast.
Volgens de officier van justitie
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ging het om ’mobiel banditisme’,
dus internationaal rondtrekkende
dievenbendes. Daar heeft justitie
een richtlijn voor, waarbij strengere
straffen worden geëist. Zij eiste 7
maanden gevangenisstraf tegen het
tweetal. De gedupeerden waren volgens haar allemaal erg aangeslagen
door de diefstal van hun mobiele telefoons, die een groot aantal foto’s
bevatten en emotionele waarde hebben. Een aantal slachtoffers was
bang en voelde zich onveilig door
het intimiderende optreden van de
verdachten, die soms ook gingen
schelden. De twee mannen hadden
al een strafblad in Nederland. Zij
moeten de gedupeerden bijna 3200
euro vergoeden.

FOTO’S HELEEN VINK

Verdachte overval pizzeria gaf zichzelf aan
Jeannine Verhagen

IJmuiden n De 22-jarige Ruben S.
uit IJmuiden had geen geld, was gefrustreerd en besloot toen de New
York Pizza in IJmuiden te overvallen.
Op 3 november vorig jaar duwde hij
daar een personeelslid in de hoek en
eiste geld onder dreiging met een
hamer. „Ik heb er nu veel spijt van”,
zei de verminderd toerekeningsvatbare S. gisteren bij de rechtbank op
Schiphol. Daar hoorde hij twee jaar
celstraf tegen zich eisen, waarvan
een half jaar voorwaardelijk.
De man vertelde dat hij werkte in

de zaak van zijn vader, maar daar tegen de afspraak in geen geld voor
kreeg. „Daarom bedacht ik om die
overval te plegen. Ik heb me omgekleed en ben in mijn auto gestapt.
Toen ging ik daar naar binnen en
heb die jongen voor de veiligheid
van ons allemaal in de hoek geduwd
en ben er met papiergeld vandoor
gegaan.” De buit bedroeg bijna 400
euro.

Zetje
Volgens de verdachte was hij niet gewelddadig geweest. „Ik heb die jongen alleen een zetje in zijn rug gegeven.”
Lange tijd bleef onduidelijk wie

de overval had gepleegd. Op 12 april
meldde S. zichzelf bij de politie nadat hij beelden op internet had gezien van de overval en bang was voor
herkenning. Bovendien was hij dakloos geworden. „Ik liep eigenlijk
rond met het idee om een nieuw
strafbaar feit te plegen om zo de gevangenis in te gaan. Toen besloot ik
dit maar te bekennen.”
Volgens een getuige was er na de
overval een tweede persoon bij de
auto van S., maar daar wilde de verdachte niets over kwijt. Die persoon
is nooit gevonden. „Ik heb die overval zelf gepleegd, meneer de rechter
en wil er niemand anders bij betrekken.”

Twee jaar
celstraf
geëist
S. heeft ondanks zijn jonge leeftijd een fors strafblad met geweld en
diefstallen erop en is ook al eerder
veroordeeld voor een overval. Hij is
verslaafd aan blowen en gamen en
heeft volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis. De kans op
herhaling is groot en de man heeft

veel hulp nodig, zo is de boodschap.
De officier van justitie vond de
overval heel ernstig, maar zag oprechte spijt bij de verdachte. Ook
hield ze rekening met zijn stoornis.

Proeftijd
Ze wil dat de IJmuidenaar een proeftijd krijgt opgelegd van drie jaar, zodat de reclassering hem intensief
kan begeleiden en hij kan afkicken
van zijn verslavingen.
„Ik wil er alles aan doen om een
normaal leven op te bouwen. De
mensen die hierbij zijn betrokken,
bied ik mijn excuses aan”, zei S. De
rechtbank doet 8 augustus uitspraak.

