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Tuindorpschool Dertig jaar oude muurschildering wijkt voor een nieuw tafereel

Vuurwapen
in beslag
Den Helder ✱ De politie heeft
een 25-jarige Heldernaar aangehouden die op de Goudenregenstraat een vuurwapen in zijn
auto had liggen. De politie was
gewaarschuwd omdat hier
maandagmiddag een grote
vechtpartij zou zijn. Volgens de
tipgever waren zo’n twintig
mensen met elkaar op de vuist
gegaan. Ook werd gemeld dat er
met wapens werd gezwaaid.Toen de politie arriveerde
zagen de agenten geen vechtpartij. Wel reed een auto weg. Die
werd door de politie gecontroleerd. Daarbij is het wapen
gevonden. Deze is in beslag
genomen en de bestuurder werd
overgebracht naar het bureau.
Hij zit nog vast. De politie stelt
nader onderzoek in naar de
herkomst van het wapen en naar
de vermeende vechtpartij. Eventuele getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Kunstfolder
in omloop

Den Helder ✱ De Tuindorpschool krijgt een nieuwe muurschildering. Bijna
dertig jaar prijkte bij de entree tot het schoolplein aan de Brakkeveldweg een
meterslange schildering die de Helderse kunstenaar Bill Kunst maakte. Hij
deed dat op basis van tekeningen van de schoolkinderen van destijds. De buurt
was er zuinig op, van graffiti was al die jaren geen spoor. Maar de tand des tijds
deed zijn werk, de schildering vervaagde en bladderde af. Nu Tuindorp het hon-

’Daklozenhotel niet
meer van deze tijd’

Nieuwedieper
krijgt eigen
tv-programma
Hedzer Faber
Den Helder ✱ ’Ik denk dat 2015
ook het jaar wordt waarin ik iets
op tv ga doen’, zei Joey van Koningsbruggen (25) in een interview in de oudejaarsbijlage van
deze krant.
En jawel: hij krijgt zijn eigen
reality-show bij BNN-Vara, en
mogelijk een serie als de eerste
aflevering een succes blijkt.
De uit Den Helder afkomstige
kunstenaar en ex-cokedealer
kreeg vorig jaar plots internationale bekendheid met zijn product Joylent, een poeder dat eten
vervangt.
De tv-makers filmden de eigenzinnige ondernemer tijdens dat
werk, maar ook in andere dagelijkse dingen zoals klussen met
zijn vader. De hoofdpersoon: ,,Ik
zit in een whatsappgroepje met
een redactiechick en een regisseuse waarin ik steeds zeg wat ik
ga doen. En als ze iets tof vin-

derdjarig bestaan viert, maakt de muurschildering plaats voor een nieuwe. Die
wordt wederom gemaakt met de schooljeugd, nu onder leiding van kunstenaar
Judith van Leeuwen. Woningstichting en de gemeente zorgen voor het benodigde geld. Kunst heeft er vrede mee dat zijn werk is overgeschilderd. ,,Het was
een leuk project, maar het werk opknappen was te lastig. Bovendien, niets is
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voor de eeuwigheid.’’

Den Helder ✱ De folder met een
route langs elf Helderse kunstinstellingen is beschikbaar voor
het publiek. Een maand geleden
dreigde een rechtszaak omdat
het Rob Scholte museum en het
Nollenproject niet vermeld
willen worden. Beide kunstlocaties komen niet meer voor in de
nieuwe folder. De deelnemers
betalen samen de extra kosten.

Leo Blank

redactie@hollandmediacombinatie.nl
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den, dan staat er in no time een
cameraploeg voor de deur.’’
,,Ik heb het programma zelf net
gezien, te gek. Ja, ik kom wel
heel rusteloos en chaotisch over,
maar dat is wel ’real’.’’
De eerste aflevering komt komende maand op tv bij 3Lab. In
dat programma, dat voorheen
’TvLab’ heette, worden programma’s uitgeprobeerd. Als
Joey’s show aan blijkt te slaan,
wordt er een serie van acht afleveringen opgenomen. Graadmeters zijn onder meer kijkcijfers
en reacties op twitter.
Uitzending: maandag 10 augustus, 21:05 op NPO3.

den helder ✱ Het sociaal pension
aan de Bassingracht, beter bekend
als het daklozenhotel, is niet meer
van deze tijd. In plaats van jarenlang
in de watten te worden gelegd, moeten bewoners gestimuleerd worden
op eigen benen te staan.
Vandaar dat DnoDoen, die het pension exploiteert, investeert in een
nieuwe opzet van begeleiding en
opvang van kwetsbare mensen.
,,Voorheen verbleven cliënten soms
jarenlang in het pension. Zonder
toekomstperspectief. In samenwerking met gemeente, woningcorporaties, GGZ en Brijder is het plan
’Snel op eigen Benen’ gemaakt. Clienten krijgen huisvesting en begeleiding op maat. Gekeken wordt
welke vorm het best bij ze past’’,

Cliënten moeten
meer op eigen
benen staan
zegt directeur Hil Rabenberg van
DnoDoen. De nieuwe aanpak werkt
al succesvol in Alkmaar en Hoorn.

Voorschot
Vanwege bezuinigingen is het Wapen van Den Helder overdag gesloten. De capaciteit is teruggebracht
van 40 naar 24 mensen. ,,We namen
zo een voorschot op de nieuwe werkwijze. Veel cliënten hebben overdag
een vorm van dagbesteding gevonden. Door de afslanking hoefden we
ook geen drie of vier mensen meer
in één kamer te huisvesten’’, aldus

locatiemanager Diana Vernooij.
Het sociaal pension wordt in een
halfjaar omgebouwd. Boven komen
kamers voor zelfstandige huisvesting. Beneden acht kamers (een- en
tweepersoons) voor cliënten die op
wisselende momenten op zoek zijn
naar onderdak voor de nacht.
De gemeente neemt de verbouwingskosten voor de nachtopvang
voor haar rekening. Woningstichting, eigenaar van het pand, betaalt
de aanpassingen voor de kamers op
beide bovenverdiepingen. Dno
steekt vooral menskracht in de ombouw. Ook neemt de instelling de
inkomstenderving voor haar rekening door tijdelijke afname van capaciteit. Tijdens de verbouwing
blijft het pension in gebruik.
Na de zomer start DnoDoen een actie voor fondsenwerving en (financiele) steun van het bedrijfsleven. In
de financiering zit een gat van ruim
100.000 euro.

