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Aerden Plaats in trek bij dieven
MARIA DEL GROSSO

OUDEBILDTZIJL Opnieuw is ingebro-
ken bij bezoekerscentrum de Aer-
den Plaats in Oudebildtzijl. In mei
2016 kreeg het Archeologisch
Steunpunt ook al ongewenst be-
zoek. Er is een verdachte opgepakt.

Twee pogingen werden maandag-
avond- en nacht gedaan om in het
pand aan de Dominee Schuiling-
straat binnen te komen. Dit keer
ging het alarm af dat na de vorige in-
braak geplaatst werd. Voor zover be-

kend is er niets meegenomen. Wel
werd een raampje vernield van de
Julianakerk die bij het centrum
hoort.

De Aerden Plaats was er net zo
trots op dat alle originele ruiten van
gebobbeld glas er nog in zaten, ver-
telt Kirsten Zwijnenburg, coördina-
tor bij de Aerden Plaats.

Op haar Facebookpagina verzucht
ze: ,,Er is weer ingebroken bij de Aer-
den Plaats. Alarm heeft goed ge-
werkt maar jeetje waarom doen ze
dit toch. Er valt niets te halen! Behal-

‘Jeetje, waarom
doen ze dit toch.
Er valt niets
te halen’

ve dan mijn vrijwilligersplezier...’’
De eerste alarmmelding kwam

maandagavond rond half tien. Toen
werd geconstateerd dat het raam
van de kerk vernield was, maar leek

er niets meegenomen te zijn. Het
vernielde raam werd afgedicht.

Rond half twee ’s nachts ging het
inbraakalarm weer af. De plaat voor
het vernielde raam was weggehaald
en in de kerk stonden de deuren
open.

De politie kon dit keer in de omge-
ving van de kerk een verdachte aan-
houden. Het is een 25-jarige man uit
de gemeente het Bildt. Hij had een
rugzak bij zich met inbrekersgereed-
schap erin.

Bij de vorige inbraak, in het pink-

sterweekeinde, werden alle tentoon-
gestelde archeologische vondsten
gestolen. Ook twee moderne schil-
derijen werden meegenomen. Uit de
kassa was geld weg en er was appara-
tuur verdwenen, waaronder een cd-
speler, een laptop en een versterker.

De archeologische vondsten had
het centrum in bruikleen van parti-
culieren. Qua historisch belang was
het materiaal niet heel kostbaar,
maar voor de eigenaren had het gro-
te waarde.


