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

Wijkcommissie 7
(Julianadorp)
Mevrouw A. Hogendoorn
Telefoon 0223 - 75 79 28
a3hogendoorn@icloud.com

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

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

Wijkcommissie 8
(Callantsoog)
p/a mevrouw
G.M.T. van Dijk-Schouten
Telefoon 0224 - 58 21 88
gmt.vandijk@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 6
(De Schooten-oost)
p/a de heer B.J.H. van der Vlis
Telefoon 0223 - 63 72 91
theovandervlis@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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Drs. F. Bijl

was een duizendpoot
Het gemeentehuis met sociaal domein, diverse scholen, verpleeghuis Den Koogh,
een aantal notarissen-, advocaten- en makelaarskantoren; zij zijn gevestigd aan
de Drs. F. Bijlweg. Een bekende straat dus in Den Helder. Maar wie was Drs. F.
Bijl eigenlijk? Als iemand het antwoord weet, dan is het Nieuwedieper Ferry Bijl.
,,Inderdaad, de Drs. F. Bijlweg verwijst naar mijn vader, die – net als trouwens mijn
eigen zoon - ook Ferry heette. Hij heeft op maatschappelijk gebied veel voor Den
Helder betekend.’’

Apotheker
Ferry Bijl senior (1911-1971) hield de familietraditie hoog toen hij voor
de oorlog aannemer werd. Zij het niet voor lang. Een val van een steiger
maakte een einde aan zijn loopbaan in de bouw. Maar hij bleef niet bij de
pakken neerzitten en ging voor apotheker studeren. Met succes. In de jaren
na de oorlog opende hij zijn eerste apotheek, aan de Sluisdijkstraat. Nadat
de Beatrixstraat was doorgetrokken verhuisde de zaak daarheen en werd
Beatrixapotheek. Met de komst van de wijk De Schooten opende Ferry Bijl
sr. daar een tweede apotheek, aan de Baljuwstraat. Deze heette simpelweg
Apotheek Bijl.
,,Daarnaast was mijn vader op sociaal-cultureel gebied heel actief’’,
weet Ferry Bijl, zelf nog altijd aannemer. ,,Samen met Louis van Loo en
Joop Gast richtten zij destijds ‘Amusement’ op, feitelijk de voorloper van
de schouwburg. En hij was de grondlegger van de Helderse auto- en
motorclub. Die hield toer- en puzzeltochten, waarbij de start altijd bij het
badhotel in Huisduinen was.’’
Verder stond zijn vader, al dan niet samen met anderen, aan de wieg van de
midgetgolfbaan bij Duinoord, oranjeverenigingen en van de Lionsclub. ,,Hij
was altijd druk. Overdag aan het werk in de apotheek, ’s avonds op pad voor
allerlei organisaties.’’

In Memoriam

Jaap Koudijs
De voorzitter van de Stichting Huurders Belang en ons redactielid Jaap
Koudijs is op 1 juli overleden.
Jaap heeft zich 24 jaar lang ingezet voor de belangen van de huurders
waarvan 12,5 jaar als voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
Binnen de redactie van Woonmagazine had Jaap een belangrijke inbreng.
Ook was Jaap een kundig beheerder van de website van de Stichting
Huurdersbelang.
Jaap, bedankt voor wie je was en wat je voor ons gedaan hebt. We zullen je
missen en zeker niet vergeten.
Directie en medewerkers Woningstichting

Johannes College
Vader Bijl was katholiek, maar daarin vooruitstrevend. Zo werd hij
medeoprichter van het Johannes College, oecumenische school voor
voortgezet onderwijs. Katholieke, protestantse en niet-religieuze
leerlingen waren er welkom. Begonnen aan de Sportlaan, werd in 1973
een gloednieuw complex tegenover verpleeghuis Den Koogh in gebruik
genomen. Het was voor die tijd heel modern ingericht, met veel open
lesruimten. ,,Mijn moeder heeft nog de eerste paal van de school geslagen’’,
weet Ferry Bijl. Het Johannes College werd later Etty Hillesum College en
heet nu Lyceum aan Zee.
Na diens overlijden in 1971 besloot het gemeentebestuur Ferry Bijl sr. te
gedenken door de straat met het Johannes College naar hem te vernoemen.
Op plechtige wijze: Drs. F. Bijlweg. Nog altijd is de familie daar trots op. ,,Al
moet de gemeente nodig eens iets aan die straat doen. Het wegdek zit vol
kuilen en hobbels. In de bus schud je alle kanten op. Mijn vader zou zich
omdraaien in zijn graf als hij het zou weten.’’
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Eerst uploaden,
dan reageren op woning

#3DDENHELDER

Op zoek naar een huurwoning? Schrijf u dan eerst in bij
www.woonmatchkopnh.nl als woningzoekende en upload de verplichte
documenten. Alleen als de documenten geüpload zijn kunt u reageren op
het woonaanbod! De verplichte documenten zijn:
• Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met historische
woonadressen (max. 3 maanden oud)
• Actuele inkomensverklaring (IBRI of voorlopige of definitieve
belastingaangifte)
Indien bovenstaande documenten niet zijn geüpload kunnen wij u geen
woning toewijzen!
Voor bepaalde situaties kunnen ook onderstaande documenten nodig zijn.
Wij raden dan ook aan om alvast deze documenten te uploaden:
• werkgeversverklaring (om economische binding aan te kunnen tonen)
• verhuurders- (huurhuis van andere verhuurder) of hypotheekverklaring
(koophuis)
• loonstroken (actueel inkomen)
Voor de laatste drie documenten heeft de woningzoekende nog 3 dagen
om ze naar ons toe te sturen nadat een woning is aangeboden. Voor deze
termijn verlenen wij geen uitstel. Vooraf uploaden van deze documenten
kan dus verstandig zijn.
Meer informatie staat op www.woonmatchkopnh.nl of neem contact op
met het kcc op 0223 677677.

Feest in Den Helder:

10 jaar geleden begonnen Zeestad, gemeente en Woningstichting met
het opknappen van de Helderse binnenstad. We hebben mede dankzij u
veel bereikt. Daarom vieren we op 31 augustus en 1 en 2 september met
elkaar het feest ‘Stadshart op Koers’: een vrij toegankelijk feest voor Den
Helder in de binnenstad en op Willemsoord!
Meer informatie over het feest Stadshart op Koers vindt u op:
woningstichtingdenhelder.nl/over-ons/organisatie/stadshart-op-koers
Volg Stadshart op Koers: www.facebook.com/stadshartopkoers

Heeft u al op het touw boven de Keizersbrug gedanst?
Maak een leuke foto. Deel deze met vermelding van
#3DDENHELDER op social media en maak kans op een
leuke prijs!
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Het zonnetje in huis
Ze worden er heel blij van, Theo en Gerda van der Laan. Zo’n 37 jaar lang draaide
de elektriciteitsmeter in hun woning in Nieuw Den Helder naar rechts. En dat
betekende: betalen voor de stroom. Sinds kort draait de meter echter de andere
kant op. Het echtpaar houdt nu geld over!

Ze hebben dan ook nog geen dag spijt gehad van hun besluit de
zonnepanelen op het dak te laten aansluiten. Zonnepanelen die
Woningstichting/Helder Vastgoed BV, via dochterbedrijf Helder
Vastgoed Onderhoud (HVO), op vierduizend huurwoningen in Den Helder
aanbrengt. De bewoners betalen een bijdrage voor de zonnepanelen en
krijgen ditzelfde bedrag weer gecompenseerd in de huur. De financiële
voordelen zijn dus volledig voor de huurders!

Keuze
,,Die panelen komen sowieso op het dak te liggen’’, vertelt adjunctdirecteur Marco de Winter van HVO. ,,Maar de keuze is aan de huurders
of zij de installatie ook aangesloten willen hebben.’’ Wie ja zegt, krijgt op
zolder twee kleine kastjes geïnstalleerd. Het ene zet de gelijkstroom van
de zonnepanelen om in wisselstroom, het andere kastje zorgt er voor dat
technici op afstand de werking van de panelen en eventuele storingen
kunnen vaststellen.
Je zou zeggen: iedereen wil een lagere energierekening, dus waarom zou
je een aansluiting weigeren? Marco de Winter: ,,Inderdaad. Slechts een
enkeling zegt nee. Maar we hebben ook iemand gehad die eerst geen
aansluiting wilde en na de enthousiaste verhalen van zijn buren alsnog
ja zei.’’
Indien huurders, die geen gebruik maken van de regeling, gaan verhuizen
en nieuwe bewoners wél willen profiteren van de zonnepanelen, dan kan
aansluiting betrekkelijk eenvoudig worden gerealiseerd.

95% rendement
Woningen met een dakvlak op het zuiden hebben natuurlijk de meeste
opbrengst. Toch komen ook woningen met een oost- of westligging in
aanmerking. ,,Gemiddeld leveren de panelen 95% rendement op’’, weet
Marco de Winter.
De panelen op het dak bij de heer en mevrouw Van der Laan liggen op de
oostzijde. De gunstige effecten zijn dagelijks merkbaar. ,,In een week tijd
bespaarden we al 26 kiloWattuur’’, vertelt Theo van der Laan. ,,En dat,
terwijl we gewoon wassen draaiden en de droger of andere apparaten
aan hadden.’’ Ongebruikte zonnestroom wordt aan het elektriciteitsnet
geleverd. Gemiddeld zal een huishouden maandelijks zo’n vijfentwintig
euro op zijn elektrakosten gaan besparen.
De bedoeling is dat alle vierduizend huurwoningen die daarvoor in
aanmerking komen, binnen vijf jaar zijn voorzien van zonnepanelen.

Eerste editie 2018
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Hoe zit dat?
Bij de keuze welke woning wel of niet in aanmerking komt, kijkt
Woningstichting/Helder Vastgoed in eerste instantie naar de ligging ten
opzichte van de zon en naar de kwaliteit en ouderdom van het dak. Immers,
het heeft weinig zin zonnepanelen aan te brengen als die er met een paar
jaar weer vanaf moeten vanwege vervanging van het dak. Bij de aanleg
wordt begonnen met de eengezinswoningen, later volgen de flats. De
zonnepanelen krijgen een voorziening, waardoor het voor vogels onmogelijk
wordt om eronder te nestelen.
Huurders die via een oude regeling met Ecorus al zonnepanelen op
het dak lieten aanbrengen en daarvoor kosten betalen krijgen dit geld
gecompenseerd: vanaf het moment
dat er in hun complex wordt
begonnen met
de aanleg van
zonnepanelen
volgens de
nieuwe regeling.

Het dak gaat er af
Woningstichting is in tal van wijken bezig haar huurwoningen
energiezuiniger te maken. Zo krijgen in De Schooten zo’n driehonderd
huizen in de Adam Schuurmanstraat en omgeving vanaf september een
gloednieuw, zwaar geïsoleerd dak. Daarmee gaat het energielabel voor deze
huizen in één klap van C of D naar A of zelfs A+.
Binnenkort wordt van tientallen woningen in oud Den Helder (omgeving
Jacob Beenstraat en Coenraad Botstraat) het bestaande dak vervangen door
een hoogwaardig geïsoleerd exemplaar.
Aan het eind van het jaar gebeurt hetzelfde bij zo’n 150 woningen in de
Azaleastraat en omgeving
(Nieuw Den Helder).
Tegelijkertijd met een
ingrijpende facelift krijgen drie
flats aan de Waddenzeestraat
nieuwe gevels en daken.
In de Van Galenstraat geeft
Woningstichting momenteel
vooroorlogse huizen hun
karakteristieke uiterlijk terug.
Ook worden hier nieuwe, zwaar
geïsoleerde buitengevels,
daken, ramen, deuren en
kozijnen aangebracht. De
overige woningen in dit
complex krijgen zwaar
geïsoleerde voorzetwanden.
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Handen uit de mouwen

op de Dag van de Bouw
Afgelopen 2 juni kon zowel jong als oud in nieuwbouwproject De Hofdame
kennismaken met de bouw. Onder begeleiding van vakmannen leerden kinderen
metselen, schilderen, dakpannen leggen en pijpen buigen. Niet voor niets! De bouw

Dat is een mooi begin maar we kunnen in de toekomst nog veel meer
vakmensen gebruiken. Benieuwd naar jouw mogelijkheden in de bouw?
Neem dan contact op met opleidingsbedrijf Espeq (www.espeq.nl).

schreeuwt om nieuw talent. Er dreigt een ernstig tekort aan vakmannen in de
bouw. Metselaars, schilders, loodgieters, noem het maar op!

Na een gezellige drukke dag bleek dat vijf bezoekers zich bij een van de
deelnemende bedrijven hadden aangemeld voor een leer-werktraject.

De Dag van de Bouw is mede mogelijk gemaakt door partijen als
Woningstichting, opleidingsbedrijf ESPEQ, aannemingsbedrijf Dozy, Helder
Vastgoed Schilderwerken, InstallatieWerk Noord-Holland en de Taylor Groep.
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Anke
leest voor!

Anke wist haar laaggeletterdheid jarenlang te verbloemen door gebruik te
maken van afkortingen en spiekbriefjes. In de bediening gebruikte Anke
afkortingen: p voor pilsje en w voor wijntje. Niemand had in de gaten dat
ze met een taalprobleem zat. Tot de bom barstte tijdens haar stage als
ziekenverzorgster. Daar was smokkelen een stuk moeilijker. Ze stortte in
en nam een maatschappelijk werkster in vertrouwen. Die adviseerde haar
op les te gaan. Dat zag Anke eerst niet zitten, want op de basisschool was
ze gepest omdat ze tijdens een leesbeurt woorden oversloeg. Toch besloot
Anke weer naar school te gaan. Nu werd Anke niet uitgelachen als ze iets
verkeerd deed. De cursus bracht haar veel. Anke maakte haar opleiding tot
ziekenverzorgster af, vond een leuke baan en kreeg haar zelfvertrouwen
terug. Het allerleukste vindt Anke dat ze haar kleinkinderen eindelijk kan
voorlezen.
Lees meer verhalen op https://www.lezenenschrijven.nl

Nederland telt 2,5 miljoen
mensen die moeite
hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen.
Veel van hen schamen zich hier voor en hebben weinig zelfvertrouwen.
Maar de gevolgen zijn vaak nog groter: een laaggeletterde heeft moeite
met het invullen van formulieren, lezen van recepten, nakomen van
afspraken met artsen, toepassen van veiligheidsinstructies, aanvragen
van zorg- en huurtoeslag, betalen van rekeningen, behouden van betaald
werk etc. Daardoor loopt hun gezondheid en veiligheid gevaar en is hun
financiële situatie vaak langdurig instabiel.

TAALHUIS Den Helder
Kent u iemand in uw omgeving die moeite heeft met lezen, schrijven
of rekenen of bent u zelf laaggeletterd? De Taalhuismedewerker geeft
gratis advies over mogelijke hulp en brengt u graag op de hoogte van
alle (gratis!) mogelijkheden in de gemeente Den Helder. Tijdens een
kennismakingsgesprek wordt duidelijk wat iemand wil leren en welke
manier het beste past. Bij de één past een taaltraject op een ROC, een
ander is meer gebaat bij hulp van een taalvrijwilliger of deelname aan
een activiteit van de bibliotheek.
Openingstijden, bereikbaarheid en adres
• Keizersgracht 94 (in bibliotheek ‘School 7’)
• Taalhuis open: maandag en donderdag van 10.00 uur – 13.00 uur.
• Telefoonnummer 0223-623434
• e-mail: taalhuisdenhelder@kopgroepbibliotheken.nl
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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.

Bezoek de projectwinkel Stadshart

In de Projectwinkel Stadshart (Spoorstraat 35 te Den Helder) 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.
U kunt de projectwinkel op afspraak bezoeken (0223) 677 677.

Projecten plattegrond Stadshart
In ontwikkeling
1. Halter Bellevue fase 2/3/4
2. Molenplein fase 2
3. Koningsdriehoek Zuid (wonen)
4. Doortrekken stadspark
5. Koningstraat, realiseren woongebied
6. Flamingo naar Beatrixstraat
7. Vervolg Rozenhout in de Spoorstraat
8. Herontwikkeling postkantoor door A. Tuin Den Helder BV

3
5

In uitvoering
1. Over het Wad, 9 herenhuizen + 34 appartementen
2. De Hofdame, winkelconcentratie + 8 appartementen en 6
woningen
3. Gevelproject
4. Halter Bellevue fase 1
5. Prins Hendrik Kwartier, 6 appartementen en 2 woningen
6. De Zusters, 23 woningen
7. Zuidstraat 13
8. De Kamerheer, locatie kanonnenpleintje
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
19. Stationsgebied
20. Grootste 3D mural van Nederland
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
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Groen verstopt
achter
de
stekje,
Tuindorpschool
Het is zomer! Fijn buiten in de schaduw of de zon. In je eigen tuin, ja dat kan,
maar waarom niet naar een plek waar je leuke gesprekken met andere mensen
kunt hebben. Mensen die je al lang kent, of juist nieuw leert kennen. Waar je een
luisterend oor kunt bieden of krijgt als je dat nodig hebt.

Tuindorpers kunnen een ‘bakkie doen’ in de tuin achter de Tuindorpschool.
Elkaar ontmoeten in het groen. Na het stenige schoolplein te zijn
overgestoken is de tuin een onverwachte oase van perkjes, potten met
stekjes en fleurige, geurige borders. Albertha Postma realiseerde hier met
vrijwilligers een lang gekoesterde wens: een plek maken waar ieder mens
en ieder dier dat zich hier thuis voelt in alle rust kan vertoeven. De musjes
kwetteren in het bosje dat de vogelwerkgroep er inrichtte. Om de bijen te
lokken plantte Albertha geurige, kleurige struiken. Ze weet hoe belangrijk
de bij is voor het bestuiven van gewassen. Zonder bijen geen vruchten.
Dit bijenplekje is onderdeel van het bijenlint, een ‘lint’ van initiatieven in
de stad die de overlevingskansen van de bij bevorderen. En te midden
van al dat gezoem, gekwetter en groen staat een fijne overdekte lounche
set. We drinken er een bakkie met Albertha. Haar tuin dong mee naar de
Mooiste Moestuin van de Kop, en kreeg een aanmoedigingsprijs. Maar
aangemoedigd hoeft Albertha niet te worden. Haar hart gaat uit naar de
kinderen van Tuindorp. Ze wil niets liever dan de kinderen een plek bieden

Complimenten uit Amerika
voor De Hofdame

Nieuws gaat snel en dan vooral via social media. Na plaatsing van
de eerste foto’s van de gevel De Hofdame op de Facebookpagina
Samenbouwenaandenhelder verschenen direct de eerste reacties. Zo ook
van een inwoner van Amerika, tevens oud inwoner uit Den Helder! Voor ons
een teken dat we goed bezig zijn in Den Helder!

waar ze worden uitgedaagd om initiatieven te ontplooien en waar ze veilig
kunnen ravotten en lekker vies worden. Een plek waar ze -in aanvulling
op hun schoolboeken- de natuur kunnen voelen, zien, ruiken, proeven en
beleven. En terloops leren over gezonde voeding en hoe je geld bespaart
door zelf groenten te kweken.
Op de Facebookpagina Buurthuis Elto. Project Ontmoeting in het groen
staan foto’s van alle gebeurtenissen in en rond de tuin. Een vrolijke collage
van een ‘wedstrijdje’ wie het best z’n goudsbloem verzorgt of het eerste
rode tomaatje heeft aan het plantje dat Albertha de kinderen mee naar huis
gaf. ‘Haal maar een tegel uit de tuin en zet daar het plantje in’ adviseerde ze
de kinderen. De trotse kinderkopjes op Facebook spreken voor zich!
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Van goudvis tot toiletbril
In zijn huiskamer hangt nog een foto van het
gebouw waar het voor Rien Swart (,,Maar iedereen
noemt me Rinus’’) in 1962 begon: de Vroom en
Dreesmann op de hoek Spoor- en Keizerstraat. Maar
de mooiste herinneringen bewaart ‘mister V&D’
aan het reusachtige warenhuis, dat in 1966 aan de
Beatrixstraat werd geopend. Hij zou decennialang
als verkoper blijven werken in ‘vestiging 08’, zoals de
winkel binnen het V&D-concern werd aangeduid.

Helderse
V&D
verkocht
eerste tijd
bijna alles

De koek- en chocolaterieafdeling van de nieuwe V&D-winkel.

Het mini-museumpje dat hij thuis had over die
tijd is inmiddels ingepakt. Op termijn wil het
echtpaar Swart namelijk verhuizen. Toch komen
vanzelfsprekend de fotoboeken tevoorschijn
als Rinus Swart (80) vertelt over de gloriedagen
van het Helderse warenhuis. Gebouwd toen
de plannenmakers dachten dat de marinestad
honderd- tot honderdvijftigduizend inwoners zou
krijgen.

Toiletbrillen
En dus had V&D in die begintijd veel in huis.
Heel veel. ,,We verkochten speelgoed, kleding en
huishoudelijke artikelen. Maar ook gereedschap,
wasmachines, koelkasten, toiletbrillen en
zelfs goudvissen en vogeltjes. Toen ik op de
meubelafdeling stond verkocht ik er bij het
leven!’’
Veel oudere Nieuwediepers zullen zich nog de
supermarktafdeling herinneren, met de speciale
Smickelhoek. Snoep, chocolade, brood en banket,
groente en vleeswaren; het assortiment was
enorm. De belangstelling in de eerste jaren ook.
,,Mensen stonden soms letterlijk in de rij.’’

Wat gebeurt er met
het V&D-gebouw?
Woningstichting/Helder Vastgoed heeft dit voorjaar het vroegere warenhuis van Vroom &
Dreesmann aan de Beatrixstraat aangekocht. De corporatie vindt het imposante gebouw
belangrijk voor het aanzien van de Helderse binnenstad. Ze wil er daarom iets moois van
maken, met op de begane grond en eerste verdieping aantrekkelijke woningen, winkels en
wellicht horeca. Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien staat nu nog niet vast. Momenteel wordt
er druk gerekend en getekend. In de tussentijd is een deel van de begane grond in gebruik als
wervingscentrum van Defensie, het infocentrum over duurzame energie Huis van de Wind
en, vanaf september, als projectwinkel over stadsvernieuwing van Woningstichting/Helder
Vastgoed. De Kunstuitleen richtte er een aantal etalages in.
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Aapjesorkest
Dé bij velen bekendste attractie van V&D, die zowel op kinderen als
volwassenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht had, was de glazen
kast met speelgoedaapjes. Gooide je er een kwartje in, dan begon het
aapjesorkest enthousiast te spelen en te bewegen. ,,Het apparaat was niet
van V&D zelf maar verpacht aan iemand die elke drie maanden de geldlade
kwam legen’’, weet Rinus Swart nog. ,,Dan kreeg ik vaak van hem een
handvol kwartjes, waarmee ik de aapjes kon laten spelen als kinderen met
hun neusjes tegen het apparaat gedrukt stonden en er geen ouders met
geld in de buurt waren.’’
Bijzonder voor die tijd waren de roltrappen in het gebouw. ,,Ik heb daar
altijd nog een sleutel van bewaard.’’ Die roltrappen voerden bezoekers naar
zowel het souterrain als de eerste verdieping, waar ook het restaurant
was met zijn markante koepel. Van daaruit kon je heerlijk neerkijken op het
drukke verkeer en het winkelend publiek in de Beatrixstraat.

Burgemeester Rehorst en echtgenote bekijken het restaurant in ‘de paddenstoel’.

Vakantiegevoel
En wie herinnert zich nog de kampeerafdeling op het dak van Vroom &
Dreesmann? Hier kon je tenten, kampeerwagentjes en zelfs boten met
buitenboordmotoren kopen. De heer Swart toont trots folders uit eind jaren
zeventig, waarin onder meer bungalowtenten, vis- en speelbootjes werden
aangeprezen. Lachend: ,,Hoe we die tenten op het dak vastmaakten?
Gewoon vastspijkeren op houten vlonders. Als ik op de kampeerafdeling
werkte had ik altijd een vakantiegevoel.’’
Rinus Swart ging bijna veertig jaar lang elke dag met plezier naar zijn
werk. ,,Samen met de collega’s waren we net één grote familie. Soms
werkte zowel moeder als dochter in de zaak. En we hadden zelfs een eigen
carnavalsvereniging, toneelgroep en voetbalteam. Speelden we tegen de
collega’s van de Hema.’’

School 7

V&D in de jaren 70, met de kampeerafdeling op het dak.

beste bibliotheek van de wereld?

School 7 is samen met 4 andere bibliotheken
genomineerd voor de Public Library of the Year
Award 2018. Dit is een internationale prijs
waarmee vernieuwende bibliotheken worden
bekroond. In totaal hebben 35 bibliotheken uit 19
landen van over de hele wereld zich aangemeld.
Na een eerste selectieronde bleven naast School
7 de Austin Central Library in de VS, bibliotheek
Villa-Lobos Park in Brazilië, de Noorse openbare
bibliotheek Deichman Biblo Toyen en de openbare
bibliotheek van Tampine in Singapore over.
Er gelden strakke criteria: de deelnemende
bibliotheken moeten tussen 1 januari 2015
en 31 december 2017 zijn opgeleverd. Het
gaat om bibliotheken die nieuw zijn gebouwd
óf zijn gehuisvest in een verbouwd pand dat
daarvoor nog geen dienst deed als bibliotheek.
De jury beoordeelt de kandidaten op 6
verschillende punten, waaronder de mate waarin
de bibliotheek rekening houdt met nieuwe
digitale ontwikkelingen, lokale verankering,
duurzaamheid en de wensen en behoeften van
de gebruikers.

De uitslag wordt op
28 augustus bekend
gemaakt in Kuala
Lumpur tijdens het
congres van The
International Federation
of Library Associations
(IFLA). In 2017 won
School 7 de prijs voor
‘de beste bibliotheek van
Nederland’!
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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. Meidoornstraat
2. Jan Verfailleweg
3. Het Kasteel Kreekpark (42 levensloopbestendige woningen)
In uitvoering
1. Kreekpark Particulier Opdrachtgeverschap
2. Falgatuinen
3. Waddenzeestraat
4. Tiny houses
Gerealiseerd
1. Bredeschool IJsselmeerstraat
2. Winkelgebied Marsdiep
3. Bergingen Runstraat en omgeving
4. Het Landhuis Kreekpark (zorgwoningen)
5. Bibliotheek, kinderopvang, basisschool en OKK
6. De Groene Vecht
7. De Zeester
8. Multifunctioneel Centrum en speeltuin De Oase
9. Het Cruijff Court
10. Het Duinpark
11. Marsdiepstraat
12. Fluytstraat/Korvetstraat
13. Vechtstraat woningen
14. Brug bij Vechtstraat

Toekomstige bewoners tiny houses
brengen beplanting helofytenfilter aan

1
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Winnaars willen zelf
wel in tiny house wonen!

21

Afgelopen juni maakte tiny house deskundige Marjolein Jonker de winnaars bekend
van de ontwerpopdracht ‘Bouw je eigen Tiny House’ van Lyceum aan Zee. De
winnende tiny houses vielen op door hun slim bedachte duurzame oplossingen en
prachtige afwerking. Een aantal winnaars gaf aan dat ze later wel in hun eigen tiny
house willen wonen.

Ontwerpen eigen tiny house
Na een rondleiding over het tiny housegebied De Falgatuinen gingen meer
dan 200 leerlingen van havo/vwo 4 begin 2018 aan de slag met
het ontwerpen en bouwen van hun tiny house. Dit resulteerde in
120 tiny houses. Na een selectieronde op Lyceum aan Zee mocht het
publiek in de Helderse Vallei uit 15 ontwerpen een top drie kiezen.
De winnende ontwerpen zijn te bezichtigen in de etalage van de
Projectwinkel Stadshart van Woningstichting Den Helder – Spoorstraat 35.

Verbinding
Het project verbindt lesdoelen van het vak ‘culturele en kunstzinnige
vorming’ met bestaande projecten in de stad, waardoor de koppeling tussen
school en beroepspraktijk duidelijk wordt. Het lesprogramma is tot stand
gekomen door een samenwerking van Lyceum aan Zee, Woningstichting
Den Helder en De Helderse Vallei. In de Falgatuinen is plaats voor 34 tiny
houses. Meer informatie staat op www.wsdh.nl.

Beeldengroep
De beeldengroep “Zoveel hoofden, zoveel zinnen” krijgt dit jaar haar nieuwe plek
in het Kreekpark. Eerder namen Woningstichting Den Helder en Stichting Vrijwaard
het initiatief om de beelden voor Den Helder te behouden. Kunstenaar Jerome
Symons restaureerde de beelden.

De beelden blijven als groep bij elkaar. Op de locatie in het Kreekpark
komen de beelden in de parkachtige omgeving artistiek goed tot hun recht.
Het Kreekpark ligt in Nieuw Den Helder tussen de Scheldestraat en de
Eemstraat.
De beeldengroep stond tot 2016 voor de ingang van de voormalige
schouwburg De Kampanje aan het Bernhardplein. Bewoners en bedrijven
die interesse hadden om het kunstwerk over te nemen en een idee hadden
voor de locatie konden dit melden bij de gemeente. Uit de 16 initiatieven
die binnen kwamen hebben de gemeente en de kunstenaar het plan van
Woningstichting en Vrijwaard gekozen.
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Wie door de hoofdentree van het Heiligharn
loopt krijgt een zomers gevoel. 9 meter hoge
vrolijke foto’s van Helderse vergezichten prijken
op de wanden. Het plafond doet vermoeden
dat je onder een strak blauwe hemel wandelt.
Afgelopen jaar is het Heiligharn stevig
onderhanden genomen. Eerder kregen de
bewoners een groter terras en werd de gevel
geheel gemoderniseerd. In de laatste fase
is de grote onderdoorgang aangepakt. Twee
woningen zijn gesloopt, de ontvangstruimte
met postkasten is verplaatst en er zijn twee
zwevende loopbruggen aangebracht die de twee
woongedeeltes van Heiligharn verbinden.
Behoefte aan een zomers gevoel? Maak een
ommetje langs het Heiligharn!

Toekomstige bewoners De Brink
straks de koning te rijk!
De bewoners moeten nog even geduld hebben maar dit jaar begint de bouw
van woon-/zorggebouw De Brink. Het nieuwe woon-/zorgcomplex, gelegen in

Het door GeO Architecten ontworpen gebouw met 33 zorgclusterwoningen
bestaat uit twee bouwlagen en een kapconstructie met diverse schuine
kappen haaks op de lengterichting van het gebouw. Zowel op de begane
grond als op de eerste verdieping komen de zorgeenheden rondom twee
centrale huiskamers te liggen. De vier centrale huiskamers van ca. 80 m2
bezitten alle een zuidelijk gelegen terras van ca. 30 m2. Elk zorgappartement
bestaat uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een eigen
badkamer.

Julianadorp Oost aan de Koningsbrink, biedt straks ruimte aan 33 cliënten van
de Omring. Het bestemmingsplan is aangepast en de bouwvergunning is binnen.
Helder Vastgoed verwacht De Brink in het tweede kwartaal van 2019 op te
leveren.

Artist Impression De Brink.

Naast het woongebouw komen 22 parkeerplaatsen voor bewoners,
bezoekers en personeel. Het naastgelegen fiets-/voetpad biedt middels een
brug een ontsluiting naar het oude dorp en het winkelcentrum De Riepel.
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