
sisschool De Vloedlijn in Juliana-
dorp. Ze gingen alle groepen langs
tijdens het Nationaal Schoolont-
bijt en lazen voor.
Daarnaast wilden de agenten de
leerlingen van de basisschool nog
iets meegeven: ook al staan ze mis-
schien niet altijd in een even goed
daglicht, toch willen ze echt hel-
pen als er iets is.

Met die boodschap kwamen vier
politieagenten gisterochtend - in
hun vrije tijd, aldus adjunct-direc-
teur Angèle Selhorst - langs bij ba-

Agenten vertellen op school
Julianadorp over goed ontbijten
Bo-Anne van Egmond

Julianadorp ✱ Dat een goed ont-
bijt belangrijk is, weten agenten
maar al te goed: ze moeten de hele
dag actief zijn en dus fit en gezond.

Agente Petra Buurmeester leest voor. FOTO ANGÈLE SELHORST/DE VLOEDLIJN
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Het mooie van moderne communicatiemid-
delen is dat je altijd bereikbaar bent en

berichtjes de wereld in kunt sturen. Mits je
internet hebt. Dat laatste is vrijwel nergens een
probleem. Zelfs aan de andere kant van de
wereld, op het zonnige Aziatische eilandje
Nusa Lembongan, hebben ze internet waar-
door je het thuisfront in het koude Noord-
Holland kunt laten weten dat je net tijdens het
snorkelen Manta-roggen hebt gespot. 

Ik kan u verzekeren, ik ben erg blij met dit
soort berichtjes. Want op die manier kan ik een
beetje meekijken over de schouders van mijn
dochter op haar wereldreis door Azië. En onge-
merkt reken je ook op een dagelijks teken van
leven van de andere kant van de wereld.
Maar wat als haar telefoon wordt gestolen? De
eerste dag denk je, vast even geen internet.
Maar als de oorverdovende stilte een week
aanhoudt, zou ik mij toch ernstige zorgen

maken. Zoals de familie van een 29-jarige
Helderse die nu vakantie viert in het Spaanse
Granada. Vanuit de Noordkop werd een zoek-
actie op internet gestart. Er bleek gelukkig
niets aan de hand. Inderdaad, telefoon gesto-
len en weekje genieten van de stilte.
Lijkt mij heerlijk als ik op een eiland in bij-
voorbeeld Azië, even geen internet heb en
onbereikbaar ben. Maar voor het bezorgde
thuisfront moet dat dan niet te lang duren. 

In 60 seconden Michiel Snik ✱ m.snik@hollandmediacombinatie.nl

Telefoon
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zoen helemaal geen rommel-
markten meer in Den Helder,
daarom dacht ik, ’ik pak het op’.’’
Ze heeft veertien jaar voor de or-
ganisatie van de snuffelmarkten
in de IJhallen gewerkt en ook in
Meppel heeft ze iets dergelijks
opgezet.

Animo
,,Er is voldoende animo om op de
markt te staan. Nu alleen nog vol-
doende bezoekers.’’ Voor de eer-
ste markt op zondag 19 november

Jeannine de Jong uit Den Helder
besloot de draad van overdekte
rommelmarkten weer op te pak-
ken. In het recente verleden orga-
niseerde marktmeester Flip Kos
deze markten in Sporthal Sport-
laan maar hij is daar mee gestopt.
De Jong: ,,Er zijn in het wintersei-

heeft ze een halve hal afgehuurd
met ruimte voor zeventig ver-
koopplekken. ,,Het gaat snel met
het aantal aanmeldingen. In ver-
band met de vloer mogen er geen
kramen worden geplaatst, maar
er mag wel verkocht worden van-
af een tafeltje.’’ Wie een plek wil
huren betaalt 10 euro, toegang tot
de markt is 1 euro. De markt is ge-
opend van 10 tot 16 uur, de eerst-
volgende markten zijn op 3 de-
cember en 17 december.
Aanmelden kan via 06-30013558. 

Acht rommelmarkten in hal
Quelderduijn komend seizoen
Marischka de Jager

➔ Vervolg van voorpagina
Den Helder ✱ De bij de stort-
plaats gevonden wapens zijn
door de politie meegenomen
naar het bureau. Wat ermee gaat
gebeuren, is nog niet bekend.
„We gaan met de eigenares in
gesprek en vragen haar of ze de
wapens terug wil”, zegt woord-
voerder Menno Hartenberg. „Zo
niet, dan gaan we op zoek naar
een andere, fatsoenlijke bestem-
ming. We hebben ze in ieder
geval niet in beslag genomen en
gaan ze ook niet vernietigen.”

Geschepte man
blijkt dronken
Den Helder ✱ Een snorfietser is
dinsdagavond in Den Helder
door de politie aangehouden
voor rijden met een slok op. Dit
gebeurde nadat hij door een
auto werd aangereden op de
Parallelweg. De politie hoorde
rond negen uur ’s avonds over
een aanrijding op de kruising
van de Parallelweg met de Gra-
venstraat in Den Helder. De
betrokken personen hadden
ruzie gekregen over het onge-
luk. De politie liet de snorfietser,
een 48-jarige man uit Den Hel-
der, blazen en het bleek dat hij
alcohol had gedronken. Hij werd
meegenomen naar het politiebu-
reau en kreeg een boete van 125
euro. De bestuurders moeten
wel zelf afspraken maken over
het oplossen van de schade die
het gevolg is van de aanrijding.

Bemoeizuchtige
man gepakt
Den Helder ✱ Een 18-jarige
bemoeizuchtige Nieuwedieper is
dinsdagmiddag aangehouden,
nadat hij politieagenten stoorde
bij de uitvoering van hun werk.
Een agent sprak op het Juliana-
plein een man aan die zich ver-
velend gedroeg. Hij hangt vaak
in portieken en valt omstanders
lastig. Terwijl hij werd staande
gehouden, kwam de 18-jarige
erbij staan om zich met de kwes-
tie te bemoeien. Hij werd ge-
waarschuwd, maar bleef onop-
houdelijk doorgaan. Daarop
werd hij ook staande gehouden.
Omdat hij zich niet kon legiti-
meren, werd hij meegenomen
naar het politiebureau. Maar in
de politiewagen weigerde hij om
zijn veiligheidsgordel om te
doen. Uiteindelijk kreeg hij twee
processen-verbaal: voor het niet
omdoen van zijn gordel, en het
niet bij zich hebben van de ID.

Zeeland dag
eerder terug
Den Helder ✱ Zr.Ms. Zeeland is
een dag eerder terug uit de
West. Het schip komt vrijdag
aan in de haven. Aan het begin
van de terugreis werd zaterdag
als aankomstdag genoemd.

Zoeken naar
plek wapens

Geen krant ontvangen? 
Lezersservice 088-824 1111 
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Den Helder ✱ In evenementenhal
Quelderduijn worden de komen-
de tijd acht rommelmarkten ge-
houden.,,Dat is een stip aan de horizon’’,

zegt wethouder Lolke Kuipers. 
Volgens wethouder Odd Wagner is
de gemeente al op de goede weg, al
zit Den Helder pas op slechts twee
procent. ,,Maar op het eind van het
jaar zal dat 3,8 procent zijn’’, verze-
kert Wagner. ,,Wij zijn nu namelijk
bezig om op tal van plekken de
openbare verlichting te vervangen

door led-lampen. En als we ergens
iets nieuws realiseren, passen we al
direct die zuinig verlichting toe.’’
Om alle veranderingen door te voe-
ren wil het college bijna anderhalve
ton uittrekken. ,,Maar daarmee zijn
we er nog niet’’, zegt Kuipers. ,,We
moeten meer investeren om onze
doelstelling in 2040 te halen. Echter,
de investering verdienen we ook
weer terug want we gaan hiermee op
termijn ook minder betalen voor on-
ze energie.’’
De gemeente wil de daken van de ei-
gen panden voorzien van zonnepa-
nelen. Dat geldt ook voor scholen en
woningen die in het bezit van de ge-
meente zijn. De bedoeling is dat de

huurder daar aan gaat meebetalen.
,,De huurder ziet immers de ener-
gierekening omlaag gaan als wij die
zonnepanelen op het dak laten
plaatsen. Daar mag dan best iets te-
gen over staan’’, vindt Wagner. 
Kuipers toont zich optimistisch
over de haalbaarheid van de doel-
stelling om in 2040 energieneutraal
te zijn. ,,Je merkt dat de verantwoor-
delijke ambtenaren steeds enthou-
siaster worden. Ze maken er een
soort onderlinge wedstrijd van om
dingen te bedenken waarmee ze nog
meer energie kunnen besparen. Het
zou mij niets verbazen als we in
2030 onze doelstelling al groten-
deels hebben bereikt.’’

Optimisme besparing energie
Michiel Snik

Den Helder ✱ De gemeente ver-
wacht in de laatste maanden van dit
jaar haar energiegebruik met bijna
twee procent terug te dringen. In
2040 moet het gemeentelijk vast-
goed helemaal energieneutraal zijn.

Post is in Den Helder geboren,
maar woont tegenwoordig in Vee-
nendaal. Als hobby schrijft hij
korte verhalen. De geschiedenis
van zijn voorouders, die in de
negentiende eeuw het eiland Urk
verruilden voor deze streek, heeft
hij beschreven in zijn eerste boek.
De schrijver wilde uitzoeken wie
zijn voorouders waren en hoe ze
hebben geleefd. 
Post: ,,Om dit te ontdekken heb ik
onderzoek gedaan. Gaandeweg heb
ik steeds meer bewondering voor
hen gekregen. In het boek beschrijf
ik hoe ze hebben geleefd, vechtend
voor hun bestaan, veelal in kleine
houten botters en viskotters.” 

Vloot
Het grootste deel van de Urker
vissersvloot ligt tegenwoordig in
Den Helder, Harlingen en Lauwer-
soog. Veel Urker vissers zijn de
afgelopen anderhalve eeuw rich-
ting het Marsdiep getrokken. Toen
de Afsluitdijk kwam en Urk onder-
deel werd van een IJsselmeerpolder
werd verwacht dat de Urker visserij
zou verdwijnen. Dat is niet ge-
beurd. De Urkers vonden steeds
wegen om hun vak uit te blijven
oefenen. Onder meer door uit te

wijken naar havensteden als Den
Helder. In zijn boek gaat Post op
zoek naar de geschiedenis van zijn
voorvaderen die visten bij de
Haaksgronden. Hier liggen de
zandplaten Noorder- en Zuider-
haaks. De eerste is beter bekend als
de Razende Bol.
De streng gelovige vissers brachten
hun eigen cultuur mee en droegen
sterk bij aan de groei van de Hel-
derse visserij. De broers Louwrens
en Tromp Post behoorden tot de
eerste Urkers die zich hier vestig-
den. Louwrens betrok in 1874 een
woning in de stad. De impuls die
Urkers aan de lokale visserij gaven
was zeer welkom, want de stad had
aan betekenis verloren door de
komst van het Noordzeekanaal
tussen IJmuiden en Amsterdam.
De meeste Urkers gingen in de
Visbuurt wonen. In zijn boek
schetst Post het leven in de volks-

buurt waar de pregnante geur van
gerookte vis vaak door de straten
en stegen trok.
De auteur heeft gedegen archief-
werk verricht: ,,Het bijeenzoeken
en combineren van al dit historisch
materiaal en momenten uit het
verleden had iets van een ingewik-
kelde legpuzzel”, stelt hij. ,,Ik heb
me zoveel mogelijk aan de feiten
gehouden, maar soms ook een
beetje fantasie losgelaten op som-
mige gebeurtenissen.” 
Post is er zo in geslaagd om de
geschiedenis van een Urker ge-
slacht in Den Helder tot leven te
wekken. En vertelt en passant
interessante zaken over de bewo-
gen historie van deze nog jonge
stad aan het Marsdiep.
Het boek is verlevendigd met oude
foto’s van Den Helder. ’Haaksgron-
den’ kost 14,95 euro en is te bestel-
len met ISBN 978-90-827210-0-3.

Klein Urk aan
het Nieuwediep
Boek ’Haaksgronden’ ✱ Invloed op visserij en stad

Arie Booy 
a.booy@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder ✱ In Nieuwediep is de
invloed van Urker vissers tot op de
dag van vandaag terug te vinden.
Anderhalve eeuw geleden kwamen
de eerste vissers van het eiland uit
de Zuiderzee naar de kop van
Noord-Holland. Dit gegeven is
onderwerp van het nieuwe boek
’Haaksgronden’ van Ben Post.

In de Visbuurt vestigden zich veel Urkers. FOTO HANS VAN WEEL

Vis werd in de vorige eeuw gesorteerd op tafels in de haven. ARCHIEFFOTO


