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Overste Jouke Spoelstra, die bij
de Onderzeedienst belast is met
het speuren naar de 72 jaar gele-
den verdwenen onderzeeër, is
erg blij met de steun van de be-
drijven: ,,Voor een zoektocht als
deze heb je mensen en materiaal

nodig. Een schaars goed tegen-
woordig. Deze bedrijven hebben
hun hulp toegezegd. Fugro, dat
gespecialiseerd is in surveywerk
(onderzoek zeebodem, red.) wil-
de ons al helpen bij het vinden
van de K16. Nu die boot gevon-
den is, heeft Rob Luijnenburg
van Fugro zijn steun toegezegd
voor de O13.’’ Het bedrijf stelt on-
der meer apparatuur en bedie-
naars beschikbaar.

Tranship dat vanaf de Helder-

se Nieuwediepkade vijf schepen
voor de offshore beheert, wil een
surveyschip beschikbaar stellen.
Spoelstra: ,,Met het keren van de
seizoenen is er kans dat één van
de schepen een paar weken inge-
zet kan worden voor de zoek-
tocht. We zijn nu een team aan
het samenstellen om in septem-
ber of oktober naar zee te gaan.’’

Naast de genoemde bedrijven
wordt de marine ook door vrij-
willigers bijgestaan.

De Onderzeedienstkade nabij de Bassingracht in de tijd dat de O13 daar ook lag. ARCHIEFFOTO

Bedrijven helpen in zoektocht
naar gezonken onderzeeër O13
door arie booy

D E N H E L D E R - Tranship uit Den
Helder en Fugro uit Leidschen-
dam gaan de marine helpen bij
de zoektocht naar de O13.

breezand

Vrijspraak van
mishandeling ex
Hoewel de ex van N. V. (30) uit
Breezand bij een ruzie over hun
kind een gebroken neus opliep,
werd de man toch vrijgesproken
van mishandeling. Politierech-
ter F. Egter van Wissekerke
achtte niet bewezen dat V. op-
zettelijk had geslagen. Zelf had
de man van meet af aan gezegd
dat hij alleen een afwerende
beweging had gemaakt. Er was
een voorwaardelijke werkstraf
van veertig uur en vijfhonderd
euro smartengeld geëist. Bij die
strafeis was al rekening gehou-
den met de ouderdom van het
feit. V. kwam december 2010 in
het kader van de omgangsrege-
ling zijn dochter ophalen. De
vrouw was niet thuis. De vader
kreeg van een vriendin te horen
dat zij het kind niet mee mocht
geven. Het meisje wilde zelf wel
mee. De vader nam haar toen
mee naar het huis van zijn
ouders. Daar kwam de moeder
verhaal halen. Ze liep een
bloedneus en neusfractuur op.

eikenpage

Nieuwe vlinder
in Den Helder
Vlinderdeskundige Klaas Kaag
heeft woensdag tijdens een
vlindertelling in De Schooten
een bijzondere soort ontdekt.
Het betrof een eikenpage. Deze
strikt aan eiken gebonden vlin-
der was nog niet eerder waarge-
nomen in Den Helder.
Tot eind vorige eeuw waren de
Schoorlse Duinen het dichtstbij-
zijnde vlieggebied. Sinds 2002
wordt de vlinder ook jaarlijks
op Texel gezien. In Den Helder
is er jarenlang intensief naar
uitgekeken, maar werd de ei-
kenpage nooit waargenomen.
Het diertje verblijft bij voor-
keur boven in de toppen van
eiken, waar het in de late mid-
dag en vroege avond baltsvluch-
ten uitvoert. Honingdauw op de
bladeren voldoet over het alge-
meen als energiebron en alleen
op warme dagen komen de
vlinders naar beneden om nec-
tar te zoeken op bloemen. Het-
geen woensdag ook gebeurde.
,,Het vrouwtje zat op een luwe
plek op de bloemen van braam
en kervel’’, aldus Kaag.

julianadorp

Dartstoernooi in
café Peanuts
In café Peanuts aan het Loop-
uytpark in Julianadorp wordt
vanavond vanaf acht uur het
maandelijkse singledartstoer-
nooi gespeeld. Deelname kost
€ 5 per persoon.

atletiek

Crossloop ZDH in
Den Hoorn
Op het veld van voetbalveren-
ging ZDH in Den Hoorn wordt
vanavond de vierde crossloop
van dit seizoen gehouden. Er
worden verschillende afstanden
gelopen: een kilometer mini-
loop, vier kilometer voor jeugd
en voor volwassenen, acht kilo-
meter voor volwassenen en
veteranen. Inschrijven kan
vanaf kwart voor zeven in de
ZDH-kantine. De miniloop
start om 19.15 uur. De vier kilo-
meter is eveneens wandelend af
te leggen. Wandelaars vertrek-
ken om 19.25 uur. Overige af-
standen beginnen om half acht.

Berichten voor deze rubriek via tel. 0223-
672201 of per e-mail: redactie.hc@nhd.nl

bingo
Boerderij De Schooten, Gr. M. van Waar-
denburglaan 22, 19.30 uur.

tandarts
Waarneming tandarts vandaag: Tandarts-
praktijk Dollardlaan, tel. 0223-681681.

uitleen
KopGroep Bibliotheken vandaag: Centrale
10-20 uur (ook fonotheek), Nieuw Den Hel-
der en Julianadorp 14-20 uur, Texel 14-
20.30 uur; Servicepunt in Dienstencen-
trum De Schooten 14-16.30 uur.
Stichting Kunstuitleen Den Helder, Wil-
lemsoord, Gebouw 52a, geopend van 13-17
uur.
Kunstuitleen Windkracht 13, Weststraat,
vandaag open van 13-17 uur.
Speel-o-theek ’t Stokpaardje, in De Verre-
kijker, Vogelzand 4104, wegens vakantie
gesloten.

politie
Voor spoedgevallen politie, brandweer en
ambulance: 112; niet-spoedeisende politie-
zaken: 0900-8844; anonieme misdaadmel-
ding: 0800-7000.

storingsdiensten
Elektriciteit en gas: tel. 0800-9009 (dag en
nacht); Openbare verlichting: tel. 14 0223
(dag en nacht); Water: tel. 0800-0232355.
Klachten Woningstichting: centrale ver-
warming/geisers tel. 0223-635545 (Ener-
gie Service); overige klachten (dag en
nacht): tel. 0223-677677.
Klachten Stichting Woontij: centrale ver-
warming/geisers: tel. 0223-635545 (Ener-
gie Service); overige klachten: tel. 088-
9666845 (dag en nacht).
Kabeltelevisie: 0900-1884 (dag en nacht).

I N  ' T  K O R T

bioscopen
• UTOPOLIS, Willemsoord,

vandaag 19 en 22 uur: Abraham
Lincoln: Vampire Hunter (3D); 19
en 22 uur: Step Up 4: Miami Heat
(3D); 15.30 en 21.30 uur: The Dark
Knight Rises; 13.30 en 16 uur: Bra-
ve (3D NL); 13.30 uur: Joris & Bo-
ris; 13.30 en 16 uur (3D NL) en
13.30 en 18.45 uur (2D NL): Mada-
gascar 3; 16, 19 en 22 uur: Magic
Mike; 16 uur: LOL: Laughing Out
Loud; 13.30 uur: Brammetje Baas;
13.30, 16 en 19 uur (3D NL) en 22
uur (2D OV): Ice Age 4; 22 uur:
The Amazing Spider-Man (3D);
19 uur: Intouchables.

• CINEMA TEXEL, Graven-
straat 33, Den Burg, vandaag 11 en
13.30 uur: Ice Age 4 (NL 3D); 13
uur: Brammetje Baas; 16 uur: Ma-
dagascar (3D NL); 10.30 en 15.30
uur: Brave (3D NL); 21.15 uur: The
Dark Knight Rises; 18.45 en 21.45
uur: Step Up 4: Miami Heat (3D);
19 uur: Intouchables.

• FILMHUIS ZEVENSKOOP,
in Rialto, Julianaplein, vandaag
20.30 uur: 38 Témoins.

zwembaden
• De Schots, vandaag banen 7-

8.30 uur, vrijzwemmen 7-18 en
19-20.30 uur, buitenbad 10-18 uur.

• Den Krieck, Breezand, van-
daag 9-10 uur inloop aquajog-
gen; 10-11.30 uur ouderen; 10-11.30
uur ouder & kind (ondiep); 13.30-
17 uur vrij (beide baden).

• Ooghduyne, 12-20 uur.
• De Venne, Hortensialaan,

Hippolytushoef, vrij 13.30-16.30
uur en 19-20.45 uur (disco).

• Molenkoog, Slingerweg 40,
Den Burg (Texel), vandaag 8-8.30
uur banen en 10.30-19 uur vrij.

markten
• Den Helder, parkeerplaats

Donkere Duinen, Jan Verfaille-
weg, 8-16 uur kofferbakmarkt.

rondvaarten
• Garnalenvissen en zeehon-

den bekijken met de TX 10 Em-

mie. Vertrek dagelijks behalve
zondag om 10.30 en 14 uur vanuit
de haven van Oudeschild, Texel.
Informatie en boekingen via tel.
06-51498614 (8-21.30 uur) of het
loket aan de haven.

• Robbentocht met De Vriend-
schap of retourtje Texel - Vlie-
land, kaartverkoop in De Noor-
man (t.o. reddingboothuis De
Cocksdorp), informatie via
www.waddenveer.nl of tel. 06-
13524734.

• Robbentochten vanuit Den
Oever met Stichting Waterrecre-
atie Wieringen, informatie via
tel. 0227-512970 (tot 21 uur).

• Wadexcursie met het Wad-
vissersgilde, vertrek elke werk-
dag om 11.30 uur vanaf de Oost-
kade in Den Oever, reserveringen
via tel. 06-30456655.

musea
• Nationaal Reddingmuseum

Dorus Rijkers, Willemsoord,
Weststraat, dagelijks open van
10-17 uur. Geschiedenis reddings-
wezen, scheepmodellen, red-
dingsvaartuigen, interactieve
bezigheden en rondvaarten.

• Museum Lichtschip Texel,
Museumhaven in Binnenhaven
Den Helder. Dinsdag, woensdag,
donderdag en zaterdag van 10-17
uur open, zondag 13-17 uur.

• Marinemuseum, Hoofd-
gracht 3, geschiedenis marine,
Traditiekamer en onderzeeboot
Tonijn; ma. t/m vr. 10-17 uur, za.
en zo. 12-17 uur.

• Schipbreuk- en Juttersmuse-
um Flora, Pontweg 141 nabij af-
slag 13 (Texel): Strandvondsten
en oude tractoren. Ma. t/m za. 10-
17 uur, zo. als de vlag hangt

diversen
• Fiets- en kanoroute Den Hel-

der-Julianadorp, kanoverhuur
via camping ’t Noorder Sandt,
tel. 0223-641266; Helder Events:
tel. 0223-669359 en Duinvliet
Recreatie: tel. 06-53452555.

W A T  D O E N  W E  V A N D A A G

Motorsleepboot Dombo. ARCHIEFFOTO PAS PUBLICATIES

Met de motorsleepboot Dombo kan elke dinsdag, donderdag en zon-
dag een rondvaart worden gemaakt. Afvaart om 13.30 uur vanaf de
Flaneerkade in Den Helder. Boekingen via de VVV, tel. 0223-616100.

DIRECTIE:
Mr. Tim Klein, algemeen directeur.
email: directie@hdcmedia.nl

HOOFDREDACTIE: 
Mike Ackermans, Jan Geert Majoor, 
Peter Hovestad (adj.) en Hugo Schneider (adj.).

HOOFDKANTOOR:
Edisonweg 10, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar
Telefoon: 072-5196196. Fax: 072-5124152.
E-mail: redactie@nhd.nl

REGIOREDACTIE:
Chef: Ronald den Boer.
Kantoor: Prins Hendriklaan 55-59, Den Helder.
Postadres: Postbus 1, 1780 AA Den Helder.
Telefoon: 0223-672200. Fax: 0223-672222.
Buiten kantooruren: 06-20211093
E-mail regioredactie: redactie.hc@nhd.nl
E-mail Texel: texel.hc@nhd.nl
E-mail regiosport: sport.hc@nhd.nl

NHD OP INTERNET: www.nhd.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur,
indien u vóór 11.00 uur belt of via website
klacht meldt. Anders nabezorging volgende dag.
Za: Nabezorging vóór 15.00 uur, indien klacht-
melding vóór 12.00 uur, anders nabezorging
maandag.

LEZERSSERVICE: 088-8241111

ADVERTENTIEVERKOOP
Rensgars 3, Postbus 26, 1740 AA Schagen.
Personeeladvertenties: 072-5196305. Overige
detailhandel: 0224-224422. Familieberichten:
072-5196699, e-mail: familieberichten@hdcme-
dia.nl. Reclamebureaus kunnen contact opne-
men met: 072- 5196433. De advertentiecontrac-
ten en -opdrachten worden afgesloten en
uitgevoerd volgens de advertentievoorwaarden
van HDC Media, te vinden op www.hdcmedia.nl.

ABONNEMENTEN
Voor alle informatie over o.a. abonnementen en
tarieven, postverzending, automatisch betalen
of vakantie/verhuizing, zie www.nhd.nl, of bel
de afdeling Lezersservice, 088 - 8241111.
Onze leveringsvoorwaarden abonnementen
vindt u ook op de site. 
Opzeggen abonnementen: schriftelijk: t.a.v.
afdeling Lezersservice, 
postbus 2, 1800 AA Alkmaar, of via de service-
button op www.nhd.nl. Telefonisch, 088-824
1111. Met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand voor het einde van de
lopende (kalender-)betalingstermijn.

HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees,voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten
van HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media
zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven om
gerichte informatie over voordeelaanbiedingen
te kunnen geven. Indien u geen prijs stelt op
deze informatie, kan dit schriftelijk (HDC Media,
afd. Lezersservice, Postbus 2, 1800 Alkmaar) of
per e-mail (lezersservice@hdcmedia.nl) kenbaar
worden gemaakt.
Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij HDC Media BV 
© HDC Media BV, 2012
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Helderse Courant

De sympathieke, immer lachende olympische surfer Dorian van Rijsselberghe is de perfecte Texelambassadeur. ILLUSTRATIE FRANK MUNTJEWERFF

F R A N K

Dit jaar kan hij er zelf niet bij
zijn. De jaren gaan tellen, reden
voor de oude Siebinga om rus-
tig in zijn huis in Ommen te
blijven, waar de Texelaar een
deel van het jaar doorbrengt.
Zijn gedachtengoed heeft hij
overgedragen aan de jongeren
in de familie, die nu de organi-
satie van de wereldrecordpo-
ging op zich nemen.

In 2007 gaf Roelf Siebinga
tijdens de eerste editie van het
strandfestival een workshop
pootjebaden, samen met klein-
zoon en naamgenoot Roelf.
Pootjebaden is goed en gezond,
daarvan is hij nog steeds over-
tuigd. Hij wijst erop dat het in
Duitsland serieus aanbevolen
wordt door artsen. In Neder-
land wordt daar wat lacherig
over gedaan; het wordt hier

beschouwd als onderdeel van
een achterhaalde badcultuur. De
steeds grotere gehaastheid
waarmee mensen in deze tijd
door het leven gaan, is volgens
Siebinga echter alleen maar
meer reden om tot ontspanning
te komen in het helende zeewa-
ter. Bovendien is het een manier
om kinderen veilig te leren
omgaan met de gevaren van de
zee, stapje voor stapje.

Zijn idee sloeg meteen aan.
Er was gerekend op niet meer
dan 25 deelnemers aan de work-
shop, het werden er meer dan
honderd.

Dit jaar viert de wereldre-
cordpoging zijn eerste lustrum.
Pootjebaden Idols is altijd on-
derdeel geweest van het evene-
ment, vertelt organisator Men-
no Siebinga. ,,Daarbij kunnen
de deelnemers hun talenten

tonen. De eerste keer, in 2008,
deed er 707 man mee, een jaar
later vestigden we het record
dat nu nog steeds staat: 1.046
deelnemers. In 2010 waren er
vierhonderd, wat eigenlijk nog
veel was, omdat de regen met
bakken uit de hemel kwam.
Vorig jaar waren er bijna dui-
zend deelnemers. Ik denk dat
we toen niet over het record
zijn heengegaan omdat het

overal op Texel regende. Behal-
ve op het strand, maar dat wis-
ten de mensen niet.’’ Voor Sie-
binga is het genoeg als dit jaar
het record met één extra deelne-
mer wordt gebroken.

Er wordt altijd veel aandacht
besteed aan een sfeervolle en-
tourage. De sambaband Ritmo
Squad begeleidt het evenement
en net als bij de Ronde om
Texel wordt het startsein vanuit
een vliegtuig gegeven. ,,Er staat
negenhonderd meter stoelen.
Vandaar dat ik assistentie krijg
van de Pootjebaden Runners,
bestaande uit mijn neven Roelf,
Ben Pim en Lukas. Zij zwepen
de mensen op om mee te doen
en rennen tijdens de oefeningen
voortdurend negenhonderd
meter heen en weer om bijvoor-
beeld de wave en de pootjeba-
den wave te trainen.’’

Recordpoging pootjebaden: ludiek evenement met serieuze ondertoon

Het helende zeewater
door anja roubos

T E X E L - De wereldrecordpo-
ging pootjebaden die zater-
dag plaatsvindt op Texel
lijkt een gekkigheidje, maar
heeft wel degelijk een se-
rieuze achtergrond. Initiator
is de 84-jarige Texelse oud-
arts Roelf Siebinga, vader
van Body & Breinorganisa-
tor Menno Siebinga.

De Siebinga’s van Pootjebaden 2012: Menno, nichtje Vivienne en neven Lukas, Ben en Pim. FOTO GERTHA WESSELS

Programma

Het programma begint om
15.30 uur met Pootjebaden
Idols. Om 17.00 uur begint de
warming up en om 17.20 uur is
de start. Deelname kost 1 euro,
die in zijn geheel naar de
hersenstichting gaat.
Kijk voor meer informatie op
www.bodyenbreintexel.nl.

T E X E L - Woensdagmiddag om-
streeks vier uur vond een vecht-
partij plaats op het strand bij
Paal 12. Een kioskeigenaar raakte
slaags met een strandbezoekster.
Beiden raakten gewond.

De aanleiding was dat de
vrouw enkele beeldjes in een mo-
biel verkoophokje op het strand
brak. Volgens de kioskhouder
werd de vrouw gewelddadig
toen hij haar hierop aansprak.
Volgens de vrouw gebruikte de
Texelaar zelf als eerste geweld.
Een lid van de reddingsbrigade
maakte een einde aan de scher-
mutselingen. De kioskeigenaar
had een flinke wond aan de arm,
waar de vrouw hem gebeten had.
De strandbezoekster had een
pijnlijke rug, doordat de man
haar op de grond had gegooid.
Beiden deden aangifte van mis-
handeling bij de opgeroepen po-
litie. De vrouw werd door een
ambulance voor onderzoek afge-
voerd. De waarde van de gebro-
ken beeldjes bedraagt vier euro.

Heel Texel is nu
te scannen
T E X E L - Alle infopanelen in de
Texelse natuur zijn nu te scan-
nen met de gratis smartphone-
app Layar. Boswachters Eckard
Boot en Loran Tinga vertellen via
deze app in een video op locatie
wat dit gebied zo bijzonder
maakt: een landelijke primeur.
Een voorproefje van alle filmpjes
is te zien op www.wadden.tv.

Vechtpartij op
Texels strand

D E N H E L D E R - Kinderen kun-
nen tijdens de vakantie van alles
doen met de Jevak.

Vandaag:
• De Helderse Vallei leent van-

daag van 11-16 uur gratis natuur-
materialen uit voor het zelf ont-
dekken van de natuur.

• Vandaag kan het Marinemu-
seum, Hoofdgracht 3, worden
bezocht; met onderzeeboot To-
nijn, mijnenveger Abraham
Crijnssen en ramschip Schorpi-
oen, deelname gratis met kaartje
(via VVV Bernhardplein).

• Creacentrum De Vlinder,
Meester Daarnhouwerstraat 3,
creatieve workshops voor kinde-

ren en (groot)ouders, vandaag
open inloop van 9.00 tot 12.00
uur en 13.00 tot 17.00 uur.

Dagelijks:
• Bezoek aan Fort Kijkduin in

Huisduinen met zeeaquarium
en speurtocht, € 4,50 met kor-
tingsbon (via VVV Bernhard-
plein).

• Bezoek aan Reddingmuse-
um Dorus Rijkers, Willemsoord,
met rondvaart, € 5 met coupon
uit de Jevakkrant.

• Zwembad Ooghduyne, Julia-
nadorp: zwemmen met patat
voor € 5, jonge kinderen uitslui-
tend onder begeleiding volwas-
sene. Alleen met kortingsbon

(via VVV Bernhardplein).
Verder:
• Leren paardrijden en paar-

den verzorgen: elke maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag 11-
14 uur poetsles (verzorgen, voe-
ren, wandelen en halfuurtje rij-
den), € 12,50 (volw. beg. gratis). 

Strandrit (6+, 2,5 uur): € 30.
Informatie en aanmeldingen via
Van Haaster en De Jong, Nieuwe-
weg 22, tel. 06-16156440.

• Maandag start het bouw-
dorp bij buurthuis West End,
Lijsterbesstraat 10a, coördinator
Richard Adelaar, tel. 0223-
636953, e-mail ra.adelaar@quic-
knet.nl.

J E V A K  V A N D A A G

Wandelen
J U L I A NA D O R P - Komende
zondag vindt weer een strand-
wandeling plaats met life coach
Marcel Oosterbeek. Het thema
is de betekenis van ’verbindin-
gen’ in iemands leven.

Deelname kost € 5, aanmel-
den via Joke Oosterbeek, tel.
06-44993248 of Marcel, 06-
44993240, e-mail wande-
ling@marceloosterbeek.nl.

E N  V E R D E R

Oppositiepartij Lada heeft mi-
nister Spies van Binnenlandse
Zaken een vertrouwelijke brief
gestuurd, waarin zij de bewinds-
vrouw vraagt zich goed te ’bezin-
nen’ op de geplande benoeming. 

Nawijn, nu nog burgervader
van Heemskerk, zal op 20 sep-
tember in Hollands Kroon wor-
den geïnstalleerd. ,,Wij zijn over-
spoeld met reacties. En niet de
meest positieve’’, stelt Lada-frac-
tievoorzitter Rob Ravensteijn.

,,Die geluiden hebben wij ge-
bundeld in een geheime bijlage

bij de brief aan de minister. Niet
met het doel aan Nawijns stoel-
poten te zagen, maar om te zor-
gen dat mevrouw Spies haar be-
sluit neemt op basis van zo com-
pleet mogelijke informatie.’’ La-
da wil uitsluiten dat wat Nawijn
in Heemskerk is overkomen in
Hollands Kroon wordt herhaald.
Hij kwam daar onder vuur te lig-
gen om dubbele woonlasten en
declaraties.

Hoewel Ravensteijn rekent op
steunbetuigingen van andere
partijen, kan de Lada-actie niet
op ieders sympathie rekenen.

,,Dit is herrie schoppen, het
vuurtje opstoken. Beneden alle
peil’’, meent fractieleider Johan
Paul de Groot van de Christen-
Unie, die lid was van de vertrou-
wenscommissie. ,,Stel desnoods

de minister op de hoogte, maar
beperk je daartoe.’’

De Groot heeft geen enkele re-
den om te twijfelen aan de inte-
griteit van Nawijn. ,,Voor die
man steek ik beide handen in het
vuur. En ik ben dirigent van be-
roep, mijn handen heb ik hard
nodig. Dat zegt genoeg.’’ CDA-
voorvrouw Elaine Vlaming laat
weten ’het volste vertrouwen’ in
Nawijn te hebben. ,,Op basis van
de profielschets en onderzoek
vooraf door de commissaris van
de Koningin (Remkes, red.) is de
beste kandidaat gekozen.’’ VVD
en PvdA sluiten zich daarbij aan.

Jacques de Vreede (Groen-
Links) geeft Nawijn het voordeel
van de twijfel. ,,Wij zullen hem
hier in de dagelijkse praktijk be-
oordelen, niet op zijn verleden.’’

Opnieuw rumoer om
aanstelling Nawijn
door martijn gijsbertsen

H O L LA N D S K R O O N - Er is nieuw
rumoer ontstaan over de aanbe-
veling van Jaap Nawijn tot bur-
gemeester van fusiegemeente
Hollands Kroon.
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