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Getal van de dag

Marine helpt bij 'landing Willem I'

14
jaar geleden op walvis gevaren
Den Helder

In 1999 overkwam de bemanning van Hr.Ms.Van Speyk een vervelende
verrassing. In Het Kanaal botste het fregat tegen een walvis. De sonardome
was beschadigd en moest worden vervangen in Den Helder.

Arie Booy
Den Helder ✱ De viering van Marine 525 jaar loopt langzaam over in
de viering van 200 jaar Koninkrijk.
Als Koninklijke Marine heeft de zeemacht ook inbreng in de activiteiten
die rond dat feestjaar georganiseerd
worden . De eerste grote krachtproef
is het naspelen van de aankomst van
de latere koning Willem I in Scheveningen. De uit Engeland overgeva-

ren prins van Oranje wachtte voor
de kust van Scheveningen op transport naar het strand.
Op 30 november wordt deze situatie
met acteurs in kleding van 200 jaar
geleden nagespeeld. Adelborsten
van het roeiteam van het KIM gaan
de 'vorst' door de branding roeien.
Tenminste dat is de bedoeling, want
er moet rekening gehouden met de
weersomstandigheden. De NOS
zendt het gebeuren live uit.

Officier van justitie vraagt vrijspraak voor verdachten van woningoverval

Seksdate bereikte geen hoogtepunt
Bo-Anne van Egmond
b.van.egmond@hdcmedia.nl

Den Helder ✱ Twintigduizend euro. Zoveel zou de 25-jarige Sabine L.
uit Mierlo krijgen voor een weekendje logeren bij een Helderse man,
die ze twee weken ervoor had leren
kennen via een chatsite. Seks was
daarbij niet uitgesloten, getuige
haar tas vol speeltjes.
De date pakte op 3 mei van dit jaar
na zo’n tien minuten echter heel anders uit. Dat werd gisteren duidelijk
in de Alkmaarse rechtbank.

Meer werklozen
in Den Helder

Depressieve sms’jes
Sabine L. zat naar eigen zeggen in een slechte periode toen zij
afsprak voor de seksdate. Zij verstuurde naar T. sms’jes met teksten
als ’Ik ga zelfmoord plegen’. Eerder had ze al een burn-out.

Aan de deur vertrouwde L., moeder
van twee jonge kinderen van wie een
met leukemie, de zaak niet. De man
bleef volgens haar erop aandringen
dat ze een glaasje sinas moest drinken en zei dat ze binnen moest komen. Volgens L. pakte de Nieuwedieper haar vast toen ze weg wilde

gaan. ’Laat me los’, zou ze tweemaal
hebben geroepen. Gökhan T., een
24-jarige vriend uit Eindhoven die
L. op Koninginnenacht had ontmoet en die haar naar Den Helder
bracht, kwam daarop tevoorschijn.
Volgens de twee verdachten rukte T.
haar los, gaf hij de man een duw

waarna hij de deur met een klap
dichtsloeg. Het tweetal vluchtte. De
aangever, niet aanwezig ter zitting,
verklaarde eerder dat T. een stroomstootwapen had gebruikt.
Het slachtoffer zei dat zijn portemonnee na de duw uit zijn broekzak
vloog. T. nam de € 30 die eruit was
gevallen volgens het slachtoffer
mee. L. sprak over een envelop die de
Eindhovenaar gestolen zou hebben.
In de envelop moest de beloning van
twintigduizend euro zitten. T. ontkende beide verhalen. L. zei ter zitting overigens dat ze € 5 voor het
venster van de envelop zag zitten en
dat deze nagenoeg plat was.

De Mierlose en de Nieuwedieper
stelden in hun getuigenissen dat zij
een duurzame relatie wilden opbouwen. De emotionele L. verklaarde
dat ze dacht dat de Helderse man
haar wilde helpen in haar moeilijke
situatie. ,,Hij zei wel vieze dingen,
maar ik had het ervoor over.’’
Officier van justitie E. van Doorn
vermoedde dat het slachtoffer bewust was uitgekozen, omdat hij volgens haar een ’zwak persoon’ is. Desalniettemin kon ze niet tot een bewezenverklaring komen, omdat onder meer de verklaringen te veel
uiteen liepen. Daarom eiste zij vrijspraak. Uitspraak: 4 oktober.

De West Tevredenheid over inzet van helikopter NH90

Den Helder ✱ De economische crisis
houdt aan en dat is te merken aan
het aantal werkloosheidsuitkeringen. Volgens statistiekbureau CBS
en Uitvoeringsinstantie werkgeversverzekeringen (UWV) is het aantal werkloosheidsuitkeringen in
Den Helder tussen augustus vorig
jaar en augustus dit jaar met 190 toegenomen. De teller stond in augustus 2013 op 1001. Op Texel is het aantal ook gestegen. Vorig jaar waren
het er 121, nu tien meer.
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Den Helder ✱ Na jaren vol slecht nieuws over de maritieme heli NH90 mag
volgens Defensie ook het goede nieuws gemeld worden. De helikopter doet het

goed aan boord van Zr.Ms.Amsterdam in de West. Volgens commandant VeerFOTO DEFENSIE
beek is de grotere actieradius van het toestel een aanwinst.

Paardenvijgen
WILLEM J. SLOOT
Julianadorp
Fietsen vanuit Julianadorp van en
naar mijn werk in Den Helder is
voor mij en veel anderen een dagelijkse bezigheid. Vooral ’s maandags valt op dat er in het voorbije
weekend weer vaak met paarden is
gelopen, gezien de vele hopen
paardenstront op het fietspad
langs Langevliet en Nieuweweg.

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de
lengte beperkt blijft en dat het een onderwerp betreft waarover de
krant heeft bericht. De redactie heeft het recht bijdragen te
weigeren of in te korten. Insturen kan ook via e-mail naar
redactie.hc@nhd.nl met vermelding van uw postadres.

Deze week spant echter de kroon
met welgeteld twaalf hopen tussen
de bebouwde kom van Julianadorp
en de Doggersvaart.
Schijnbaar zijn de berijders van

deze edele dieren meer paardlievend dan menslievend.
Het wordt hoog tijd dat de ’paardenliefhebber’ ervoor zorgt dat de
rotzooi wordt opgeruimd en dat de

overheid hier op toeziet.
Hondenbezitters worden beboet
als zij betrapt worden wanneer
hun ’edel dier’ uitwerpselen op
niet toegestane plaatsen dropt.
Ook ik snap dat de verantwoordelijken moeilijk te achterhalen zijn,
maar wat wel opvalt is dat er (bijna) geen stront meer te vinden is
voorbij het bord vlak voor de Doggersvaart met de tekst ’Strandritten’.
Wellicht is de tekst ’Strontritten’
hier beter op zijn plaats!

