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Zwarte week
Zeekadetten

(vervolg voorpagina) De
scouting heeft intussen onderdak in 'fort' Haerlem aangeboden. Het was ook om
een andere reden een zwarte
week. Twee dagen na de
brand overleed Paul Bakker.
Hij was jarenlang 1e officier
van het korps. Angélique
Baars: 'de heer Bakker was
met hart en nieren aan ons en
aan De Zeefakkel verbonden.
Hij zou niet hebben gewild
dat we de actie staakten.'
'Materiaal, mankracht en expertise' voor De Zeefakkel is
welkom. Een donatie kan op
rekeningnummer
3654.21.499 t.n.v. Zeekadetkorps Hellevoetsluis o.v.v.
brand Zeefakkel.
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Russisch fregat Shtandart in Droogdok

De Reuver schrijft

'Zoals Peter de Grote het wilde'

Nacht van de
Nacht
VOORNE - Op zaterdag 29
oktober houdt de KNNV afdeling Voorne in het kader
van de Nacht van de Nacht
een rondwandeling in de Duinen van Voorne. De start is
bij het bezoekerscentrum Tenellaplas om 22.00 uur. Vooraf aan deze excursie, aanvang
19.30 uur, wordt er door
Zuid-Hollands Landschap
een wandelexcursie gelopen
door Landgoed Mildenburg
onder leiding van Jan Alewijn Dijkhuizen. Vanaf de
boulevard in Oostvoorne is
goed te ervaren hoeveel licht
de omgeving 's avonds uitstraalt. Aan het eind van deze
excursie zal nog even worden
stil gestaan bij de Bosvijver
om te kijken naar het nachtleven van insecten. De avond
zal rond 23.30 uur worden afgesloten bij de Tenellaplas.
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Burgemeester Corstiaan Kleijwegt aan het roer van de replica van het eerste schip van tsaar Peter de Grote. (foto: @Visser)
HELLEVOETSLUIS - Het fregat 'Shtandart' uit Sintonderdeel uit van het nonDroogdok brengen. Een
Petersburg ligt vandaag een week lang in Hellevoetsluis. profit 'Projekt Shtandart'.
schip als de Shtandart is
Vorige week woensdag vertrok het schip op zeilkracht
Jongeren ontwikkelen leinatuurlijk een fantastische
vanuit Stellendam.
dinggevende vaardigheiden publiekstrekker.'
door maritieme activiteiten
Eikenhout
Burgemeester Corstiaan
waarom we op zeilkracht
aan boord, kennis te maken
Kleijwegt stond tijdens de
naar Hellevoetsluis zijn ge- met andere culturen en op
De Shtandart was voor het
overtocht aan het roer.
varen, want brandstof kost
te treden als ambassadeurs
Droogdok inderdaad een
De Shtandart is een replica
geld.'
van Rusland. 'Eigenlijk pre- ware publiektrekker. Bevan het eerste schip van
Saluutschoten verwelkomcies zoals Peter de Grote
zoekers zagen niet alleen
tsaar Peter de Grote uit
den het 'oorlogsschip' aan
het zich een paar eeuwen
het fregat, maar ook leven1703. Hij leerde in Nederhet begin van de middag in
geleden had voorgesteld,'
de geschiedenis, shantykoland het vak van scheepsHellevoetsluis. Omgekeerd
legt Els Heyboer uit.
ren, een levend standbeeld,
timmerman. Het fregat
loste de Shtandart enkele
Vorig jaar was het schip
oude ambachten en konden
diende voor de verdediging schoten af. Heyboer: 'vroevoor het eerst in HellevoetMatroesjka popjes schildevan Sint-Petersburg. 'Deze
ger stonden er 28 kanons
sluis. Dat bezoek was dus
ren.
Shtandart is het enige leaan boord. Nu zijn er nog
voor herhaling vatbaar. Als
Gewerkt werd er ook. De
vende bewijs van wat Peter
zeven operationeel. Ik
voormalige marinehaven is
romp en de vloer van de
de Grote hier leerde in Rus- spreek bewust van 'kanons'. de plaats van historisch bemeer dan tien jaar oude
land in de praktijk bracht,'
Aan wal zijn het kanonnen.' lang en voor de bemanning
Shtandart kregen onder anstelt Els Heyboer. Zij is
leuk om de wal op te gaan.
dere een opknapbeurt.
Ambassadeurs
voorzitter van de NederDe Shtandart ging vrijdag
Frans ten Hoor moest zelfs
landse tak van de stichting
In de tijd van de tsaar wahet Droogdok Jan Blanken
voor eikenhout zorgen.
Shtandart. 'Het kost ongeren er ongeveer 150 opvain. Een trotste directeur
Vandaag - woensdag 26 okveer 2000 euro per dag om
renden. Nu heeft het fregat
Frans ten Hoor: 'ik zou
tober - verlaat het schip het
het schip draaiende te houer rond de 40. De Shtandart graag willen dat meer men- Droogdok.
den. Dit is deels de reden
maakt als trainingsschip
sen een bezoek aan het

Afgelopen weekend stond
ik ter promotie van wat
auto's op het winkelcentrum in Hoogvliet. Erg
leuk om te doen, want op
zo'n dag spreek je ontzettend veel mensen. Het
was een dag waarop ik,
ten opzichte van vorige
week, nog meer vervelend nieuws ontving. Diverse bekenden zijn de
laatste tijd overleden en
enkele anderen hadden te
horen gekregen dat ze
(ongeneeslijk) ziek waren. Nu ik midden tussen
de mensen stond, viel pas
op hoeveel mensen je in
je leven kent en helaas
komen vervelende dingen
dan toch regelmatig voor.
Gelukkig waren er ook
leuke momenten en ontmoette ik oude bekenden
die ik in jaren al niet
meer had gezien. Zo werd
werk gecombineerd met
het onderhouden van sociale contacten. Op een
gegeven moment raakte
ik in gesprek met mensen
en ging uiteindelijk over
alles wat er de komende
jaren te gebeuren staat
rond de verbreding van
de A15. Veel mensen zien
nu al dat er ladingen bomen zijn verdwenen en
dat de voorbereidingen
voor de grote "operatie"
in volle gang zijn. Het
gaat enkele jaren duren
voordat de werkzaamheden zullen zijn afgerond
en iedereen op de weg zal
er in meer of mindere
mate hinder van (gaan)
ondervinden. Ik ben er
echter vrij zeker van dat
enkelen onder u zich mateloos zullen gaan irriteren de komende jaren.
Bereid u zich dus alvast
voor en neem gerust een
kan koffie of thee mee de
auto in, want dat maakt
het eventuele wachten
misschien wat minder
vervelend.
Johan de Reuver
deltacolumn@gmail.com

Starterswoningen Molenstraat
HELLEVOETSLUIS Maasdelta Groep is gestart met de realisering
van het project starterswoningen aan de Molenstraat in Hellevoetsluis.
De nieuwbouw aan de Molenstraat komt in de plaats van de
huidige garageboxen. Er worden elf tweekamer starterswoningen gerealiseerd. Mulleners + Mulleners architecten
hebben een ontwerp gemaakt
dat goed aansluit bij de bestaande woningen aan de Molenstraat. De omgevingsvergunning (voorheen
bouwvergunning) is inmiddels
afgegeven en onherroepelijk.
Met de eerste sloophandeling
van de garageboxen hebben
wethouder Peter Hofman van
de gemeente Hellevoetsluis en
bestuurder Rene de Groot van
Maasdelta Groep op 18 oktober het startsein gegeven voor

de bouw van de starterswoningen. Direct aansluitend aan de

sloop van de garageboxen zal
gestart worden met de hei-

werkzaamheden en de nieuwbouw van het complex. Aannemer van het project is J.
Kroon & Zn B.V. Het project
zal eind 2012 gereed zijn. De
elf huurwoningen gaan eind
2011 via de woonkrant in de
verhuur.
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Wethouder Peter Hofman, in de kraan, en Rene de Groot, bestuurder Maasdelta Groep geven het startsein. (foto: PR)
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Een vertrouwd adres voor betaalbare
en/of exclusieve grafmonumenten.
Tevens natuurstenen boeken
en harten op sokkel.
Zie website voor mogelijkheden,
voor info kunt u bellen/mailen
of een bezoek in
de showroom
inplannen

