wsdh.nl

Binnen

stad v
an

Den He
lder
genom
ineerd
voor d
e titel
van
Beste
Binnen
stad
2017-20
19!

in dit nummer o.a.
Tiny house
Blij schulden vrij
Ventileren en luchten
Opening Bernhardplein
Fruittuin

alle ins-en-outs
op woongebied bij u in de buurt
| ALGEMEEN |

WOON|MAGAZINE

ZOMER 2017 >> een uitgave van woningstichting Den Helder

2

Wegwijzer Woningstichting
postadressen
Hoofdkantoor Postbus 90, 1780 AB Den Helder
bezoekadressen
Hoofdkantoor Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
openingstijden
Woonplein Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag 08.00 - 12.00 uur
Kassier Middenweg 159, 1782 BE Den Helder
Maandag t/m donderdag 08.00 - 16.00 uur
Vrijdag 08.00 - 11.30 uur
telefoon-/faxnummers
Hoofdkantoor telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05
reparatieverzoeken
Telefoon 0223 - 67 76 77
website Woningstichting Den Helder
www.wsdh.nl

wijkmeesters ’t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder
Telefoon 0223 - 67 77 00
telefonisch spreekuur 08.30 - 9.30 uur
aanwezig 10.00 - 11.00 uur
glasschade
Alleen als u via Woningstichting
Den Helder een glasverzekering heeft,
glasschade melden bij: 0223 - 67 76 77
geiser en centrale verwarming
Voor telefoonnummer zie op de sticker op uw ketel.
overige zaken
Voor alle verdere vragen en informatie
kunt u bellen naar het hoofdkantoor
van Woningstichting Den Helder, telefoon 0223 - 67 76 77
of mailen naar: info@wsdh.nl

Secretariaten wijkcommissies van de Stichting Huurdersbelang Den Helder
Wijkcommissie 1
(Stad binnen de linie-oost)
p/a de heer G. Schutten
Telefoon 0223 - 62 51 24
g.schutten9@kpnplanet.nl

Wijkcommissie 5
(De Schooten-west)
p/a de heer E. Bouwmeester
Telefoon 0223 - 63 08 37
bouw0306@planet.nl

Wijkcommissie 2
(Stad binnen de linie-west)
p/a mevrouw C.H.M. Lempens
Telefoon 0223 - 62 12 63
chm.lempens@kpnmail.nl

Wijkcommissie 6
(De Schooten-oost)
p/a de heer B.J.H. van der Vlis
Telefoon 0223 - 63 72 91
theovandervlis@quicknet.nl

Wijkcommissie 3
(Nieuw Den Helder-west + Huisduinen)
p/a de heer H.A.J. Smeets
Telefoon 0223 - 62 76 21
hajsmeets@quicknet.nl

Wijkcommissie 7
(Julianadorp)
p/a de heer J.R. Koudijs
Telefoon 0223 - 69 01 60
j.r.koudijs@hccnet.nl

Wijkcommissie 4
(Nieuw Den Helder-oost)
p/a mevrouw D.O. Kross
Telefoon 06 - 452 448 39
dianaokross@hotmail.com

Wijkcommissie 8
(Callantsoog)
p/a mevrouw G.M.T. van Dijk-Schouten
Telefoon 0224 - 58 21 88
gmt.vandijk@quicknet.nl

Secretariaat Stichting
Huurdersbelang
Den Helder
p/a de heer W. van der Ham
Telefoon 0224 - 58 17 53
w.vd.ham@quicknet.nl
www.shbdenhelder.nl

Heeft u een vraag of probleem
waarmee u bij Woningstichting niet
verder komt? Neem dan contact op
met uw wijkcommissie.
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Jezelf ontwikkelen, anderen ontmoeten, cultuur beleven en kennis opdoen voor een betaalbaar bedrag.
Dat kan bij de Helderse Volksuniversiteit. Ze organiseren cursussen voor iedereen, ongeacht vooropleiding,
leeftijd of achtergrond. Naast een zeer uitgebreid aanbod aan taalcursussen bieden zij ook diverse
creatieve en culinaire cursussen aan. Daarnaast is er een aantrekkelijk aanbod op het gebied van mens,
natuur en cultuur. Benieuwd naar het totale aanbod? Kijk op www. https://vudh.nl/

Colofon
productie
Akse Media bv

Redactie adres
Woonmagazine
Postbus 90, 1780 AB Den Helder
Telefoon 0223 - 67 76 77
Fax 0223 - 63 35 05

Grafische vormgeving
Akse Media bv
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Woonmagazine is een uitgave van Woningstichting Den Helder. Oplage 27.500 exemplaren

Kwartetspel Den Helder
Laat mensen die naar Sail komen vooral ook kennis
maken met al het andere moois en leuks dat Den
Helder te bieden heeft, dan komen ze vast nog een keer
terug. Die gedachte lag ten grondslag aan het idee van
Saskia van Kuik die al jaren Den Helder promoot via
www.ontdekdenhelder.com
Het Convenant Wijkaanpak Plus, een samenwerking tussen
Woningstichting en Gemeente Den Helder ter ondersteuning
van allerlei initiatieven, was meteen enthousiast en deed
mee aan dit leuke initiatief. Samen werd gekeken naar
onderwerpen die zoveel mogelijk de verscheidenheid van
Den Helder laten zien. Het werd een groot succes.
Zeilbrik De Morgenster deelde 80 kwartetten uit aan de
ambassadeurs van Sail en Anouk en Kim deelde verkleed
als matroosjes ruim 2200 kwartetten uit bij de halte van
de pendelbussen. Bezoekers aan Den Helder waren
enthousiast en ervaarden het als ‘we krijgen een cadeautje
mee’. Ook de inwoners van Den Helder lieten via facebook
weten het een leuk idee te vinden om op deze wijze de stad
te promoten.

Vrije expositie
fotowerkgroep
Den Helder
| ALGEMEEN |

De komende maanden kunt u op het Woonplein van
Woningstichting schitterende foto’s bekijken van leden van
de fotowerkgroep Den Helder.

Wat vindt u van het Woonmagazine?
Woningstichting werkt met een huurderspanel waaraan Woningstichting snel en gericht via mail vragen kan stellen over
allerlei onderwerpen. Binnenkort versturen wij een vragenlijst over het Woonmagazine. Wij zijn onder andere benieuwd
hoe u het blad waardeert, welke artikelen u leest, of u het blad op tijd ontvangt en of u informatie mist.
De digitale enquête wordt twee weken na de verspreiding van het Woonmagazine verzonden.
Bent u huurder bij Woningstichting en wilt u ook deelnemen aan het huurderspanel? Meldt u zich dan aan via het contactformulier op de website (www.wsdh.nl) Na uw aanmelding ontvangt u per mail een link naar een digitale vragenlijst met
onder andere vragen over adres, inkomen, opleiding, type woning, etc. Op basis van deze gegevens kunnen wij gericht
vragenlijsten versturen. Uw gegevens worden alleen voor enquêtes van Woningstichting gebruikt en niet ter beschikking
aan derden gesteld!

5

Ook uw mening telt! Wij hopen dat ook u uw stem laat horen via het huurderspanel.
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Zeer bescheiden voetafdrukken
in de Falgatuin

Op hun zelfgemaakte houten bank zitten Marcel en Marjon tevreden in de schaduw aan de achterkant van hun
tiny house. Hun manier van leven is relaxed of zoals Marjon het noemt ‘organisch’: “Alles van te voren uitstippelen
past niet bij ons, we richten onze aandacht op dat wat op dat moment belangrijk is. We laten het gebeuren!”.

| ALGEMEEN |

Inmiddels is hun huisje geplaatst. “Het is heerlijk om zo
klein en met beperkte spullen te wonen. Hoe minder
spullen, hoe meer rust in m’n hoofd” is de ervaring van
Marjon. “ik ga een cursus volgen waarin ik leer om de tuin
volgens het principe van permacultuur in te richten. Eerst
een klein stukje, ik wil rustig ervaring opdoen. Samen met
de andere, toekomstige tiny house bewoners hoopt het stel
initiatieven te ontwikkelen op het gebied van energie,
wellicht in combinatie met kunst.
Alhoewel ze midden in de zomer heerlijk in de luwte van het
tiny housje zitten verheugt Marjon zich al op de herfst. “Ik
vind dat de fijnste periode van het jaar met heerlijke geuren
en mooie luchten. Ik zie me al helemaal zitten onder een
fleecedekentje op de veranda.”

Nieuwsgierig?
Neem gerust een kijkje in de Falgatuinen. Iedereen
die langs komt mag kijken en vragen stellen.
Marcel en Marjon beantwoorden uw vragen vriendelijk
en welwillend.
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De eenvoudige kamer waar Marcel (nu 53) in zijn studietijd
woonde, voldeed aan al zijn behoeften. Dit gevoel werd
later, tijdens vakanties waarin het paar een caravan huurde,
bevestigd: “waarom groter en luxer wonen als alles wat een
mens nodig heeft op een kleiner oppervlak aanwezig is,
waarom de last van een hypotheek op je schouders voelen
drukken, waarom zo veel tijd besteden aan het schoonhouden en onderhouden van een woning?” Marjon (46) dacht
daar net zo over. Het paar begon met ‘ontspullen’ en aan
de keukentafel, op ruitjespapier, ontstond de schets die
uiteindelijk leidde tot een bij hen passend tiny house. Een
bouwer kreeg opdracht (‘wij zijn niet handig genoeg om het
zelf te bouwen’) en hun geriefelijke woning in Doetinchem
ging in de verkoop. Ze dwongen het lot af, want op dat
moment hadden ze nog geen enkel idee waar ze zich met
hun tiny house zouden settelen.
Die mogelijkheid diende zich halverwege de bouw aan: een
tiny house initiatief in Den Helder kwam in beeld. Op 30
september 2016 bezochten ze met vele anderen de voorlichtingsavond en raakten enthousiast. Na nog een volgend
bezoek, inclusief overnachting, waren ze om. De zee, aan
drie kanten nabij, in combinatie met het Helderse voorzieningenniveau, gaf de doorslag.
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Ventileren en luchten
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Vervuilde, vochtige lucht in de woning kan stank en schimmel veroorzaken en is nadelig voor de gezondheid.
De klachten kunnen variëren van hoofdpijn en gevoelige ogen tot problemen met de ademhaling, allergieën
of huidaandoeningen. Het is erg belangrijk om vervuilde, vochtige lucht te verversen.
Hoe de lucht in huis vervuilt
Lucht in huis vervuilt en wordt vochtig door dagelijkse dingen als koken, wassen, slapen, douchen. Een vierpersoons
huishouden produceert tot wel tien liter vocht per dag! Hoe sterk die lucht vervuilt heeft te maken met:
• het aantal mensen dat in de woning verblijft en de grootte van de woning;
• of er huisdieren zijn; en
• of er binnen gerookt wordt.
Maar ook een geiser die niet is aangesloten op een ventilatiekanaal is een belangrijke bron van vervuiling.
Ook bouwtechnische oorzaken
kunnen de oorzaak zijn van schimmelvorming. Er kan immers sprake
zijn van lekkage, optrekkend vocht
vanuit de grond, koudebruggen
(condensatie van warme lucht op
een koud oppervlak, bijvoorbeeld
een niet geïsoleerde muur), gebreken in de isolatie of een niet goed
werkende ventilatie of verwarming. Het is belangrijk om dat uit
te zoeken en deze gebreken te
verhelpen. Als u een woning huurt
is de verhuurder verantwoordelijk
voor dergelijke gebreken. Een
verhuurder die schimmelvorming
afdoet met: ‘dan moet u maar beter
ventileren’ heeft soms gelijk, maar
niet altijd.
Doen: luchten en ventileren,
maar voorkom tocht
U kunt altijd zelf aan de slag met
gezondere lucht in huis. Frisse
lucht van buiten is over het
algemeen ook gezonde lucht. Het
is dus zaak om lucht van buiten
naar binnen te laten. Dat doet u
door uw woning te luchten of te
ventileren.

Ongebruikte zolder
weinig ventileren;
kieren dicht.

Badkamer tijdens
en kort na het
douchen goed
ventileren. Natte
oppervlakten
droog maken.
Niet te ver
laten afkoelen.

Slaapkamer
‘s nachts
voldoende
ventileren.
In de ochtend
kort ruim
ventileren.
Overdag
weinig of niet.
Woonkamer en
keuken ventileren
bij gebruik.
Ventileren
heeft ook zin
als het buiten
regent en de
temperatuur in
huis hoger is
dan buiten.

Luchten is met een raam of deur
wijd open even snel en veel lucht
verversen. Luchten is belangrijk,
maar het heeft slechts kort eﬀect.
Ventileren is het op gang brengen en houden van een zwakke,
maar continue luchtstroom. In de wat oudere woningen
gebeurt toe- en afvoer van lucht over het algemeen ‘natuurlijk’ (zonder mechaniek), meestal via ventilatieroosters of
ramen op kier. In de nieuwere woningen wordt de afvoer vaak
mechanisch geregeld (de toevoer is via een raam of rooster).
Bij de allernieuwste woningen, waar balansventilatie is aangebracht, is ook de toevoer van lucht mechanisch geregeld.
>>

Ventileren in de winter
Blijf ook in de winter ventileren! Alles dichthouden
zorgt voor een gebrek aan verse lucht. Woonvocht
van koken, wassen en douchen kan niet weg.
Dit zorgt voor een ongezonde lucht in huis en
geeft kans op schimmel.

>> Voorkom tocht. Tocht is een te snelle luchtbeweging en/of te
koude luchtstroom die als onaangenaam ervaren wordt. Het
wordt veroorzaakt door kieren van buiten, maar ook door
koude oppervlakten, waardoor koudeval ontstaat. Ook te snel
stromende warme lucht (bijvoorbeeld bij balans ventilatie)
kan als tocht worden ervaren.

Hoe beter uw woning is geïsoleerd,
hoe bewuster er geventileerd moet
worden. De meeste woningen van na
1975 zijn zo kierdicht gebouwd, dat
extra aandacht voor de ventilatie
nodig is.

Bij hitte: Hitteplan
Overdag juist weinig ventileren;
‘s nachts luchten/ventileren.
Uren ventileren
met een open
raam heeft geen
zin en zorgt dat de
slaapkamer te veel
afkoelt. Licht
ventileren door
een rooster is wel
wenselijk.

Voor een gezond
binnenklimaat de
ﬁlters van de
ventilatieboxen
regelmatig
schoonmaken en
vernieuwen. (voor
de huurders die lid
zijn van Abonnee
Onderhoud doet
Woninstichting dit.

Bij een goed
systeem is er
voldoende verse
lucht zonder tocht
en lawaai. Ook met
de ramen dicht.

Tocht kan je het beste
voorkomen door te
zorgen voor een ‘brede
zwakke luchtstroom’.
Dus geen tochtstrips
onder de binnendeuren.

1. Ventilatie met natuurlijke
toevoer en mechanische afvoer

2. Balansventilatie

Toevoer van frisse lucht via de gevel.
Afvoer via een kanaal (natuurlijk
of mechanisch). Doorstroming
via binnendeuren. Iedere ruimte
moet toe- en afvoer hebben.

Een mechanische ‘ventilatiebox’ zorgt voor evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning.
Toevoer via ventielen in de leefruimten. Afvoer via
afzuiging in de badkamer, keuken, douche en toilet.
Doorstroming via de binnendeuren.

Op basis van Woonbond / Huurwijzer 1, voorjaar 2017
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Mag het raam
open bij balansventilatie?
Jazeker. Maar
niet te veel
als het koud
is, anders is er
veel onnodig
energieverlies.
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27 spreekwoorden ‘Blij Schulden Vrij’!
De kinderen van groep 8 van de Julianaschool in Den
Helder kregen de primeur. Na een intensieve maar zeer
vermakelijke les van Bert Schuiling over de verleiding
van het geld overhandigde Tim Toornstra namens de
Rotary Den Helder/Julianadorp de spreekwoordenposter.
Hilarische les over het omgaan met geld
Wie is toch die man met dat vlinderrijke overhemd die
zo nerveus rondloopt. Weldra weet de hele klas het.
Bert Schuiling neemt het woord en krijgt de gehele klas
mee in een verhaal over geld en het wijs besteden daarvan.
Een serieuze boodschap met hilarische momenten.
Menig keer ligt de klas ‘blauw’ van het lachen. Aan het eind
vraagt Bert wat de belangrijkste boodschap was. De klas
scandeert luidkeels “Blijf Schulden Vrij”.

Samen sterk voor de jeugd
Het project “Blij schulden Vrij” is een initiatief uit 2011 van
Woningstichting Den Helder. Woningstichting Den Helder
hoopt met dit initiatief jongeren vroegtijdig te waarschuwen
voor financiële verleidingen. Gemeente Den Helder,
Convenant Wijkaanpak Plus, Gerechtsdeurwaarders
Vermeer Schutte & Musen, Bureau Kwaaitaal en de Rotary
Den Helder-Julianadorp geven (financiële) ondersteuning.
Initiatiefneemster Anne Marie Snoek van Woningstichting
vertelt met trots dat er al 22 lessen gereserveerd zijn voor
volgend schooljaar.

Raad de 27 spreekwoorden
Maar liefst 27 spreekwoorden over geld zijn verwerkt in de
kleurrijke poster van Blij Schulden Vrij. Bedoeling is dat
kinderen zoveel mogelijk spreekwoorden zelf raden.
Meer dan tien groep 8 klassen van diverse Helderse
basisscholen namen de uitdaging aan! De beste leerlingen
van de klas kregen van Bureau Kwaaitaal een verfrissend
presentje!

Kinderen groep 8 Julianaschool met van links naar rechts
docent Chris, Tim Toornstra, Anne Marie Snoek en geheel
rechts Bert Schuiling.

Speelgoedbank maakt kinderen gelukkig!
Helaas komt het voor dat gezinnen geen geld hebben om
speelgoed aan te schaffen voor hun kind of kinderen.
Om deze kinderen de kans te geven om te spelen met
speelgoed is in 2012 de Speelgoedbank opgericht.
“Als gezinnen bij ons ingeschreven staan mogen de
kinderen één keer per maand speelgoed komen uitzoeken.
Met verjaardagen, Sinterklaas en Kerst mogen zij extra
speelgoed meenemen. Het is echt geen luxe hoor, maar
pure noodzaak! Kinderen kunnen dan ook echt even kind
zijn!” volgens de Speelgoedbank.

“We zitten hier fantastisch, de drempel is laag voor gezinnen
om bij ons binnen te komen. Bij ouders die hun baan zijn
kwijtgeraakt of in de schuldsanering zitten heerst veel
schaamte. Ons team van vrijwilligers probeert dat gevoel
weg te nemen en maakt er iedere keer weer een feestje
van voor de kinderen. Zo vergeten de kinderen even hun
zorgen.”

Na een aanloopperiode op een slaapkamer is de Schooten
bleek door de toenemende vraag behoefte aan een grotere
ruimte op een laagdrempelige locatie. Het buurthuis
Centrum in de binnenstad voorzag hierin en in 2013
openden ze de deuren op de nieuwe locatie
Het speelgoed dat de speelgoedbank aanbiedt komt
van donaties van particulieren. De stichting staat altijd
te springen om speelgoed. Neem voor meer informatie
over het doneren van speelgoed of het verkrijgen van
een verwijzing contact op met de Speelgoedbank op
het telefoonnummer 06-21964990 of bekijk de website
www.speelgoedbankdenhelder.nl.

Woningstichting Den Helder en de gemeente ondersteunen de Speelgoedbank vanuit het Wijkaanpak
Plus convenant door het beschikbaar stellen van een
opslag box. “Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor,
door de box hebben wij meer ruimte gekregen om
speelgoed neer te zetten op onze locatie.”

Zo trots als z’n eigen pauwen...

Huurder met een hobby
Op het volkstuincomplex aan de Prof. Van Tillweg,
op een dubbele tuin, staan wat aardappels, aardbeien
en fruitbomen. Maar verreweg het grootste deel van de
tuin is door Bertus Schutten eigenhandig bebouwd met
drie enorme verblijven voor zijn geliefde gevederde
vrienden.

Die kunnen maar liefst 18 dagen onbebroed, dus koud
blijven, zonder dat het embryo daar schade van ondervindt.
Dit maakt het relatief makkelijk om de eieren te verzenden
aan kopers. De eieren gaan niet alleen heel Nederland
door, maar belanden ook bij pauwenliefhebbers in andere
Europese landen. “Zo dragen de pauwen (financieel) een
steentje bij aan hun eigen onderhoud”, legt Bertus uit.
Klazien, Bertus’ vrouw, is niet bij het interview aanwezig,
maar, zo verzekert Bertus, ook zij is gek met de pauwen,
al vindt ze Bertus soms wat doorslaan. Dat gebeurde
bijvoorbeeld toen Bertus bij de bouw van het meest
recente verblijf een paar meter ‘uitschoot’. Bertus: “maar
toen stond de kooi er en heeft ze het geaccepteerd”.
Samen genieten zij, zeker in de zomermaanden, uren van
hun prachtige vogels.

| ALGEMEEN |

Bertus is graag bereid om belangstellenden mee te laten
genieten van zijn hobby. Heeft u belangstelling?
Bel (0223-625124 of 06-22643928) of mail
(g.schutten9@kpnplanet.nl) en maak u op voor een paar
verkwikkende en leerzame uurtjes. Voor en nagenieten kan
via de website van Bertus: www.fazanterieschuttenvaer.nl
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We bezoeken dit paradijsje in de tijd van het jaar dat de
pauwhanen de pauwhennen het hof maken. Op dit moment
leven daar Voodoo-kippen, HollandseBlauwen, witte
pauwen en Purples (paars-kleurige pauwen). Bertus heeft
één witte pauwhaan en één Purplehaan . De Purple dankt
zijn naam aan z’n prachtige paarse gloed, die toch weer
anders is dan die van de (meer bekende) blauw-kleurige
pauwen. Beide pauwenhanen hebben elk drie vrouwtjes.
De pauwhanen zetten regelmatig onder luid geschreeuw
hun prachtige verentooi overeind en maken daarbij een
showrondje. Bertus geniet: “kijk, Brussels kant”, werpt de
vogels nog wat extra lekker voer toe in de verwachting dat
de mannetjes dit waarderen met nog meer pronkzucht.
Bertus weet precies waar hij het over heeft, hij neemt zijn
hobby zeer serieus. Is eigenlijk een groot deel van z’n
leven bezig met fokken en houden van (kostbare) vogels.
Waarom vogels? Het antwoord is even simpel als doel
treffend ”ïk vind ze mooi”. Bertus legt uit hoe het zit met
broedseizoenen, fokprogramma’s, de administratie ervan
(Bertus wijst naar z’n hoofd, dáár zit de belangrijkste
administratie), broedmachine, uitkomkasten, wie de baas is
in welk verblijf, dat de witte pauwhaan een favoriet vrouwtje
heeft, dat zieke vogels door de andere vogels (dood)
worden gepikt en dat je een zieke vogel redt door hem te
isoleren en babyparkietenpap in z’n snaveltje te spuiten.
Dan komt het gesprek op de eieren.
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Soeratj: “Pak je kans met beide handen!”
Op een zonnige dag schildert een team van Helder
Vastgoed Schilderwerken (HVS) de woningen aan de
Noordzeestraat. Soeratj Sriram is één van de schilders.
Hij staat op de meterslange steiger zeer geconcentreerd de kozijnen te voorzien van een nieuwe frisse
kleur en heeft het zichtbaar naar zijn zin.
Nog maar 29 maanden werkt Soeratj bij HVS, om precies
te zijn sinds 4 mei 2015. Tot die tijd zat hij thuis zonder werk
en leefde van zijn Wajong uitkering. Soeratj zou binnen niet
al te lange tijd vader worden en vond dat het anders moest.
Gelukkig kreeg hij de kans om via het UWV een sollicitatie
te doen bij HVS. Dat gesprek ging zo goed dat hij op basis
van een proefplaatsing bij HVS mocht komen werken.
Tijdens deze proefperiode ging het zo goed met Soeratj dat
hij na de Bouwvak een BBL-leerwerkplek
met een daarbij behorend Leerlingencontract kreeg
aangeboden.
Soeratj kreeg een plek in de schildersbrugklas van HVS.
Adjunct directeur HVS Peter Wiering: “Wij bieden echt
iedereen een eerlijke kans om werkervaring op te doen in
het schildersbedrijf. Je begint in de schildersbrugklas.
Daar krijg je naast vakkennis ook persoonlijke begeleiding
en doe je ook nog praktijkervaring op. Vooral de persoonlijke aandacht van de leermeester zorgt ervoor dat de
jongens zich gewaardeerd en begrepen voelen”.

| ALGEMEEN |

Ook Soeratj liep een aantal maanden mee in de schildersbrugklas. “Ik heb het als een fijne periode ervaren.
Je begint met klussen, zoals schoonmaken en schuren,
maar al snel mag je ook zelfstandig gaan schilderen.
Voor mij heeft de persoonlijke begeleiding erg geholpen.
Je hoort direct wat je fout en goed doet. Daar leer je veel
van. Na een paar maanden stroomde ik al door naar een
van de schildersploegen. Mijn tip aan anderen is dat je je
kans met beide handen moet pakken wanneer die zich
voordoet!”
Elk jaar beginnen er nieuwe leerlingen in de brugklas van
HVS. “Niet iedereen blijft” zegt Peter Wiering. “Maar toon
je inzet en wil je leren, dan ben je altijd welkom bij ons.
Als het wederzijds bevalt leidt dit, zoals bij Soeratj, tot een
Leerlingencontract. Wij zijn hier erg trots op!“
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Schildersbrugklas biedt kansen!
Sinds haar oprichting investeert Helder Vastgoed Schilderwerken veel energie in het opleiden van schilders.
In de schildersbrugklas leren jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt onder deskundige begeleiding het
schildersvak. Uiteindelijk doel is dat de leerlingen doorstromen naar een baan als allround schilder. Ruim 50% van de
leerlingen uit de schildersbrugklas kreeg een contract aangeboden!
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Dit gebeurt er in het STADSHART!
Woningstichting Den Helder, Zeestad, gemeente Den Helder en Maritieme Stad (samenwerkingsverband van Proper-Stok
en Woningstichting Den Helder) werken samen aan de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. Op de kaart staat een
overzicht van alle projecten in het stadshart. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd worden of al
opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Halter Bellevue
2. Molenplein fase 2
3. Koningsdriehoek Zuid (wonen)
4. Anton Pieckplein
5. Doortrekken stadspark
6. Koningstraat, realiseren woongebied
7. Flamingo naar Beatrixstraat
8. Vervolg Rozenhout in de Spoorstraat
In uitvoering
1. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6 woningen
2. Gevelproject
3. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 2 woningen
4. De Zusters, 23 woningen
5. Zuidstraat 13
6. Stationsgebied
7. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
8. Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen

3

Gerealiseerd
1. Boedelstaete, 13 zorgeenheden voor ’s Heeren Loo
2. De Werviaan, 33 eengezinswoningen (incl. parkeren)
3. De Hoed, gezondheidscentrum en 10 huurwoningen
4. Tjempaka, gebouwd door Woontij
5. Weststraat 65
6. Molenplein/Grachtengordel, 34 woningen
7. Parkeergarage Sluisdijk (Gemeente Den Helder)
8. Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek
9. Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
10. Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
11. Kop Beatrixstraat, 27 woningen met commerciële plint
12. Juttersplein
13. Nieuwe Schouwburg (Zeestad/gemeente)
14. Gevelproject: nieuwe gevels Keizerstraat en Beatrixstraat
15. Bibliotheek in School 7
16. De Melkfabriek, 5 koopwoningen
17. Over het Wad, 27 appartementen voor de zorg
18. Zoetelief, winkelconcentratie + 7 woningen
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De vernieuwing van het stadshart op de
voet volgen? Ga naar www.facebook.nl/
samenbouwenaandenhelder en klik op
Vind Ik Leuk!

Gevelrenovaties in Beatrixstraat, Keizersstraat en Spoorstraat
Aanhelen stedelijke vernieuwing door Zeestad

bEZOEK de projectwinkel Stadshart
In de Projectwinkel Stadshart ziet u de vernieuwing van het stadshart in beeld en geluid.
Op de grote maquette stadshart staan alle projecten in detail uitgewerkt en op een groot digitaal
scherm kunt u virtueel wandelen door de stad. Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging
vertellen u graag over de historie en de toekomst van het stadshart.

8

Waar: Spoorstraat 35 te Den Helder
Wanneer: elke oneven week op zaterdag
van 12.30-15.30 uur
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De Medemblikkerloods!
De Medemblikkerloods, oorspronkelijk de plek op de
oude Rijkswerf waar masten en andere houten voorwerpen te drogen werden gelegd, is sinds 7 april 2017
in gebruik als houtwerkplaats voor de historische
schepen -vooral botters- op Willemsoord.
Dit is te danken aan de inzet van veel vrijwilligers, ondersteuning van Willemsoord BV en gelden van fondsen en
instanties zoals Waddenfonds, Convenant Wijkaanpakplus,
ZABAWAS, Prins Bernard Cultuurfonds, de samenwerkende
Maritieme fondsen, Dorus Rijkers Fonds, Het Admiraal van
Kinsbergenfonds, Vereniging de Prins Hendrik Stichting
en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van
’s-Lands Zeedienst.
De financiële bijdragen maakten het mogelijk materiaal
aan te schaffen voor de herinrichting van de loods. Hiermee
legden vrijwilligers een elektrisch circuit met volledige
LED verlichting aan, plaatsten toiletten, installeerden een
afzuiginstallatie, realiseerden een extra verdieping en
maakten de gehele loods winddicht. Daarmee biedt de
Medemblikkerloods een uitgebreide houtwerkplaats met
opslagruimtes.

Het “leger” vrijwilligers bestaat uit enthousiaste leden van
de stichting Nautische monumenten op Willemsoord die
sinds 2015 hun vrije tijd besteden aan de historische
schepen van Willemsoord. Onder de vrijwilligers ook
twee Syrische statushouders. Zij kennen inmiddels de
Nederlandse benamingen voor al het gereedschap en
leerden al werkend en koffiedrinkend ook een stukje
Nederland kennen. Een mooie wijze om te integreren!!
Uitgebreide informatie over de activiteiten van de
stichting Nautische monumenten op Willemsoord vindt
u op www.descheepswerkplaats.nl

Feestelijke opening Gezondheidscentrum
Bernhardplein
Met het onthullen van de nieuwe naam opende de
familie Labots officieel het Gezondheidscentrum
Bernhardplein. Eerder waren op zowel de voor- als
achterkant van het gebouw de namen van de deelnemende partijen met witte letters geplaatst.
In het Gezondheidscentrum Bernhardplein vindt u Vrijwaard,
MEE&de Wering, GGD Hollands Noorden, Fysio Holland,
Huisartsenpraktijk Het Middenschip, Humanitas, Topfit
Maatschappelijke Zorg, RCO De Hoofdzaak en Reclassering
Nederland. Doel is om samen op te trekken in het bieden
van goede gezondheidszorg en maatschappelijk zorg voor
patiënten en cliënten van deze acht partijen.
Na lovende woorden van de heer Labots, wethouder Kos en
Robbert Waltmann konden de genodigden rondkijken bij de
verschillende partijen.
Woningstichting bood symbolisch een originele bank in
de vorm van een doormidden gezaagd schip.
Hiermee refererend aan de naam die het gebouw
“Het Middenschip” oorspronkelijk had.

Projectwinkel Stadshart vernieuwd

Nieuwe projecten op de maquette
Nieuw zijn de zeven woningen van Halter Bellevue, het
Maritiem Icoon en een nieuw gedeelte van het stadspark.
Natuurlijk biedt de maquette ook informatie over gerealiseerde projecten als School 7 en projecten die momenteel
gebouwd worden zoals De Hofdame en De Zusters.

Virtuele tour Stadshart vernieuwd
Een heel andere blik op de vernieuwing van het stadshart
biedt de virtuele tour. Door te klikken op drie-dimensionale
foto’s ontstaat een beeld van de verbazingwekkende
veranderingen tussen 2012 en 2017. Projecten als
De Hofdame en De Zusters zijn geplaatst in hun toekomstige
omgeving. Door te bewegen met de muis kunt u 360
graden ronddraaien.
De virtuele tour is ook via de website van Woningstichting
Den Helder te bekijken: www.woningstichtingdenhelder.nl/
projecten/vernieuwing-stadshart/

| STADSHART |

Steeds is er weer een volgend stukje van het stadshart
van Den Helder ‘klaar’ en ontwikkelen gemeente,
Zeestad en Woningstichting Den Helder plannen voor
volgende stukjes. Die ontwikkelingen houden we bij op
de maquette en in de virtuele tour. De maquette en de
virtuele tour bieden u een blik op het toekomstige hart
van Den Helder

Nieuws over de stadsvernieuwing van Den Helder vindt u ook op www.facebook.nl/samenbouwenaandenhelder.

17

Zelf de vernieuwing van het
stadshart bekijken en ervaren?
Kom langs in de Projectwinkel
Stadshart in de Spoorstraat 35 te
Den Helder en laat u voorlichten
over zowel de plannen als over
de rijke historie van Den Helder.
De Projectwinkel Stadshart is
geopend op oneven weken op
de zaterdagen van 12.30 tot
15.30 uur.
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Weststraat 65: Van Ossekop
naar Beauty Reflection
Weststraat 65 is een van meest in het oog springende
panden tegenover Willemsoord. Uit de verhalen blijkt
dat Jan Hoogenbosch omstreeks 1856 dit karakteristieke pand liet bouwen voor zijn schoenmakerij en
leerhandel. In de volksmond kreeg het de naam
“De Ossekop”, dit vanwege de grote ossenkop in de
hoge gevelnis.
Na 1870 breidde de winkel
naar de rechterkant uit om
zich in de jaren daarna
alleen nog toe te leggen
op de verkoop van
schoenen. Firma Hoogenbosch ontwikkelde zich In
de loop der jaren tot een
groot landelijk concern en
verhuisde in 1957 naar de
Beatrixstraat.

Meer informatie over de praktijk vindt u op
www.beautyreflection.nl

| STADSHART |

Het pand blijft behouden maar binnen wijzigt veel:
van os naar beauty

19

Weststraat 65 kreeg in de jaren daarna diverse bestemmingen maar niet het verdiende onderhoud. Uiteindelijk kocht
Woningstichting het pand in 2011 aan en liet de gevel in de
oorspronkelijke vorm terugkomen, waarna Connie Kraak,
eigenaresse van de praktijk Beauty Reflection, in beeld
kwam omdat zij op zoek was naar een pand. Connie bracht
samen met Kapitein Jacobs Kapitein Architecten diverse
bezoeken aan het volledig aan de binnenkant gestripte
pand. Een combinatie van Helder Vastgoed Onderhoud en
aannemer Dozy BV toverde dit historische pand in de
binnenstad van Den Helder van binnen om tot een modern
en functioneel woon- en werkpand.

Connie, huid/schoonheidsspecialist, betrok in april 2016
met haar praktijk Beauty Reflection het pand. Zij biedt in
haar praktijk behandelingen aan voor huidverbetering,
anti-aging, acné en littekens. Een manueel therapeut
biedt op dit zelfde adres massages als therapie en ter
ontspanning. Kortom u kunt hier terecht voor gezond,
vitaal mooi blijven en ouder worden. Beauty Reflection is
een erkend leerbedrijf, dus stagiaires kunnen bij Connie in
de praktijk leren en ervaring opdoen.
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20

Dit gebeurt er in Nieuw Den Helder!
Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder werken samen aan de vernieuwing van de wijk Nieuw Den Helder.
Op de kaart staat een overzicht van alle projecten in Nieuw Den Helder. U ziet welke projecten in ontwikkeling zijn,
gerealiseerd worden of al opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Nieuw Den Helder
In ontwikkeling
1. Waddenzeestraat
2. Meidoornstraat
3. Jan Verfailleweg
4. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)
In uitvoering
1. Kreekpark Particulier Opdrachtgeverschap
2. Falgatuinen
3. Bergingen Runstraat en omgeving
4. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
5. Tiny houses
Gerealiseerd
1. Bredeschool IJsselmeerstraat
2. Winkelgebied Marsdiep
3. Bibliotheek, kinderopvang, basisschool en OKK
4. De Groene Vecht
5. De Zeester
6. Multifunctioneel Centrum en speeltuin De Oase
7. Het Cruijff Court
8. Het Duinpark
9. Marsdiepstraat
10. Fluytstraat/Korvetstraat
11. Vechtstraat woningen
12. Brug bij Vechtstraat

2

3

Toekomstige bewoners Kreekpark
houden gezamelijke Barbecue!
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Over (Op) Goeree en de historische polders
van Callantsoog
De polders tussen Callantsoog, Groote Keeten en de
Zijper Zeedijk zijn al zeker 800 jaar oud en sommige
gebieden daarbinnen meer dan 1000 jaar. Rond 1400,
1500 en 1600 was er een aantal weidegebieden waar
de bewoners van toen hun vee weidden en graan
verbouwden. Dat waren van zuid naar noord:
Hasecamer, Kiefteglop, Het Oghe, de Kleine Jewel
en Goeree.

De Kleine Jewelpolder ligt direct ten noorden van het
dorpsplein. Goeree, dat ongeveer bij Prima Bella achter
de duinen lag, is in zee verdwenen.
Kijk voor meer informatie op:
http://callantsoogstrand.nl/naamsgevingen.html
Hier vindt u onder meer een afbeelding van een kaart van
Dirk Pietersz Abbestee van 1665, waarvan het origineel in
de Nationale Bibliotheek van Wenen wordt bewaard.

De Hasecamer is ondergestoven en ligt rechts naast de
ingang van het Zwanenewater. De Kiefteglop is nog
prachtig te bezichtigen vanaf de strandgang de Kiefteglop.
Het huidige dorpsplein van Callantsoog is de oude
duinvallei ‘het Oggh” of ‘t Oghe’.

Van poepveld naar fruittuin
Een doorn in het oog van de omwonenden was het grasveldje tussen de Boeier- en de Schoenerstraat. Het diende
vooral als uitlaatplek voor honden. De bijenhouders vereniging strooide er wel bloemenzaad om het leven voor
de honingbij -die het moeilijk heeft- iets makkelijker te maken. Een mooi begin maar nog niet helemaal naar
voldoening. Omwonenden, de bijenhouders vereniging en wijkconciërge Adri Bouma staken de koppen bij
elkaar voor een nieuwe toekomst van het veldje.
Zij ontwierpen een tuin met halfstam fruitbomen van
oude Noord-Hollandse rassen van appel, kers, walnoot,
hazelnoot, mispel en kastanje. En voor de kleine vogels
bedachten de initiatiefnemers zogeheten vogelbosjes,
waar vogels voedsel en een schuilplek kunnen vinden.
Deze bosjes van Meidoorn en Sleedoorn, werden
verbonden met fruithagen van rode bes, framboos en
zwarte bes. Dit allemaal in het kader van de eetbare stad.

Inmiddels is de tuin aangelegd. Medewerkers van de
gemeente geven de fruittuin regelmatig water en cliënten
van Esdégé-Reigersdaal ruimen het zwerfvuil op.
De bijenhouders vereniging snoeit de bomen en de struiken.
Een picknicktafel aan de rand van de fruittuin maakt de tuin
compleet. Hier kunnen buurtbewoners en voorbijgangers
genieten van -vers geplukt- fruit en van het uitzicht over het
buitengebied. Het project is mede mogelijk gemaakt door
het convenant Wijkaanpak Plus.

Puzzel

Stuur uw oplossing naar:
info@wsdh.nl
Onderwerp:
Woonmagazine
Prijspuzzel zomer 2017
En maak kans op een prijs!
Oplossing vorige puzzel: Lentekriebels
Winnaar: I. van Straaten, Th. Rijkersstraat 41 te Den Helder
Van harte gefeliciteerd!

