
Donaties CHC helikopters
Bijzondere receptie
DEN HELDER Zestig jaar getrouwd: 
dat kan niet iedereen zeggen! “Als 
gemeente vinden we het in ieder 
geval een stevige felicitatie waard. 
We nodigden daarom alle 
echtparen uit die in het tweede 
kwartaal van dit jaar 60 jaar 
geleden in het huwelijksbootje 
stapten. Dat leidde eind vorige 
maand tot een gezellige, geza-
menlijke receptie”, aldus een 
voorlichter van de gemeente.
Locoburgemeester Peter de Vrij 
ontving elf van de twintig 
jubilerende echtparen met hun 
introducees in restaurant Stoom. 
Uiteraard overhandigde hij hen 
namens de gemeente een 
presentje. Gerlof Boers verleven-
digde de bijeenkomst met een 
presentatie over het Den Helder 
van toen, met foto’s aangeleverd 
door de Helderse Historische 
Vereniging. Het was de eerste keer 
dat de gemeente de diamanten 
echtparen op deze manier 
huldigde. Voorheen kwam de 
(loco)burgemeester op bezoek bij 
de echtparen thuis om hen te 
feliciteren. Dit jaar hebben is 
besloten de felicitaties in een 
nieuw jasje te steken. Ieder 
kwartaal organiseert de gemeente 
een feestelijke receptie. De 
gemeente nodigt de bruidsparen 
hiervoor uit. Wie 65 of 70 jaar 
getrouwd is, krijgt nog steeds 
thuis bezoek van de burgemeester.
 
 

Speelplekken zijn 
vrijwel loodvrij

DEN HELDER Bij geen enkele 
onderzochte speelplek in Den 
Helder zit er te veel lood in de 
bodem. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat dit voorjaar is gedaan in 
opdracht van de provincie. Bij zes 
plekken is een beperkte verhoging 
aangetroffen: dat levert geen 
gevaar op voor de gezondheid. De 
bodems van dertig speelplekken in 
Den Helder die zijn onderzocht 
naar de aanwezigheid van lood 
scoren bijna allemaal voldoende. 
Bij zes speelplekken is een 
beperkte hoeveelheid lood 
aangetroffen. Het gaat om vier 
gemeentelijke speelplaatsen en 
twee schoolpleinen: speelplekken 
aan de Lijsterstraat, Vijzelstraat, 
Bankastraat en Beukenkamp-
straat. Daarnaast de speelpleinen 
van de Jac. P. Thijsseschool aan de 
Stakman Bossestraat en het 
kinderdagverblijf Bruintje Beer 
aan de Lijsterstraat. De afgelopen 
maanden heeft de provincie 
Noord-Holland onderzoek laten 
uitvoeren naar lood in de bodem 
bij ruim 500 speelplaatsen in de 
Noordkop. Het ging om plekken 
waar de Regionale Uitvoerings-
dienst Noord-Holland Noord op 
basis van historische gegevens 
concludeerde dat daar mogelijk 
hogere concentraties lood in de 
bodem zit. De aanleiding voor 
deze onderzoeken is een recente 
studie van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. 
Daaruit blijkt dat de opname van 
lood in verhoogde concentraties in 
de bodem een nadelig effect kan 
hebben op het leervermogen van 
jonge kinderen in de leeftijd van 
nul tot zes jaar. Kinderen kunnen 
lood binnenkrijgen als ze tijdens 
het spelen grond in hun mond 
stoppen waarin kleine deeltjes 
lood zitten.
 

Goede doelen: 
KiKa en stichting 
Hoogvliegers
Dave Hagenstein

DEN HELDER De aanleiding voor de 
donaties van CHC Helicopters 
Netherlands BV is de campagne 
‘Taking Care’. Doel is om extra aan-
dacht te geven aan elkaar, en veilig 
en incidentvrij werken te bevorde-
ren. Daarnaast wordt een positieve 
veiligheidscultuur nagestreefd. De 
uitkomst was zeer succesvol.
 
GEEN INCIDENTEN Gedurende 
twaalf maanden hebben zich op alle 
22 vestigingen in de regio Europa, 
Midden Oosten en Afrika nul pro-
cent incidenten voorgedaan. Dit is 
de reden om door de regio heen do-
naties beschikbaar te stellen. CHC 
Helicopters Netherlands BV heeft 
gekozen voor de goede doelen KiKa 
en stichting Hoogvliegers.
 
VEILIGHEID BELANGRIJK In zijn voor-
woord zegt Base Manager Quinten 
Hergaarden: “In onze branche met 
olie en gas, maar ook in de lucht-
vaart is veiligheid enorm belangrijk 
en om die reden zijn we hier om een 
feestelijk moment met elkaar te de-
len. We hebben een mijlpaal bereikt 
door een jaar lang geen incidenten 
te hebben gehad.”
 
GOEDE DOELEN Er is een fonds op-
gezet waarbij is afgesproken, hon-
derd dollar per persoon uit te keren. 
In overleg met de collega’s zijn de 
goede doelen geselecteerd. Quinten: 
“Door KiKa en stichting Hoogvlie-
gers te selecteren kun je een posi-
tieve impact hebben op het leven 
van jonge mensen.” De donatie van 
€ 9000, - wordt gelijk verdeeld tus-

sen de stichtingen.
 
KIKA Rien Schimmel: “Zorg voor 
kinderen met kanker heeft vijftien 
jaar lang stil gestaan. De gemid-
delde kans om te genezen was 70%, 
men kwam niet verder door gebrek 
aan geld.” Collectes komen hoofd-
zakelijk ten goede aan volwassenen 
en niet aan kinderen. Schimmel: 
“Kinderen met kanker zijn het kind 
van de rekening. Slechts 2% van de 
opbrengsten wordt aan hen besteed 
en dat is onacceptabel. Dat is de re-
den dat KiKa in 2002 is opgericht 
met als doelstelling: haal geld op, 
dan kunnen we verder.” Door giften 

van diverse instellingen is de gene-
zingskans naar 75% gestegen.
 
HOOGVLIEGERS Coenraad Balt, van 
stichting Hoogvliegers: “We zijn 
ontzettend blij met deze donatie. 
Ons doel is om voor chronisch, ter-
minale en gehandicapte kinderen 
een volledige dag te organiseren. 
Een dag dat ze ‘niet-ziek’ zijn, dat 
zij zich piloten voelen.” Op verschil-
lende vliegvelden organiseren ze 
per jaar tussen de tien en vijftien 
Hoogvliegers dagen met diverse 
evenementen. Om het jaar heb-
ben ze Hoogvliegers dagen in Den 
Helder met medewerking van CHC 

Helikopters. Coenraad tot slot: “De 
cheque wordt volledig gebruikt voor 
de Hoogvliegers dag in Den Helder. 
Volgend jaar gaan we er weer iets 
moois van maken.”
 
VEILIGHEIDSCULTUUR Iedereen van 
de 22 vestigingen van CHC helikop-
ters - in de hangars, in de lucht en 
op het kantoor - heeft zijn steentje 
bijgedragen om veilige, gezonde en 
positieve werkomstandigheden te 
bevorderen.
Quinten Hergaarden: “We willen 
een impuls blijven geven aan onze 
veiligheidscultuur en zorgen dat we 
schadevrij blijven.”

 p Vanaf links: Carel Harders, Kirsten Balt en Coenraad Balt, Quinten Hergaarden (Base Manager CHC), Rien Schimmel, Sandra de Koning.
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Lekker helemaal uit je dak!
Muziek, 
activiteiten en 
groot feest op het 
Noorderfestival
Simone Gerard

JULIANADORP Heerlijke geuren van 
poffertjes, patat en stroopwafels, 
een draaimolen en een keur aan 
marktkraampjes: het was allemaal 
te zien op het Noorderfestival in Ju-
lianadorp.Voor de 450 bewoners is 
alles uit de kast getrokken om een 
prachtige dag te beleven.
Jaarlijks wordt het Noorderfestival 
georganiseerd: deelname aan veel 
activiteiten en gratis toegang. Rond 
12.00 uur trad het Alkmaars Pracht-
koor op en daarmee opende het fes-
tival van 2019. Daarna is er een uit-
gebreid programma. De finalisten 
van de Voice of Noordehaven geven 
alles om de eerste prijs te behalen. 
Jongerenwerk Den Helder verzorg-
de de mogelijkheid om met draadlo-
ze koptelefoons muziek te luisteren. 
Dit is een ‘silent disco’ en iedereen 
geniet zichtbaar.
 
ACTIVITEITEN Op het pannaveld kan 
een balletje getrapt worden. Er is 
een veld waar paarden staan waar-
op gereden kan worden. Er is een 

berenjacht georganiseerd waarbij 
de zintuigen worden geprikkeld. 
Op het podium geeft Jukebox, een 
coverband, een klinkend concert. 
Daarnaast zijn er optredens van een 
DJ en saxofonist Boem.
 
SAMANTHA STEENWIJK Het klapstuk 
van de middag is een optreden van 
Samantha Steenwijk om 15.00 uur. 
Zij was twee jaar geleden finalist 
bij de Voice of Holland. Als een gro-
te zwarte auto het terrein op komt, 
stijgt de spanning. Het plein op het 

Perenhout stroomt vol, de opwin-
ding is te voelen. Precies om 15.00 
komt Samatha het Podium op en zet, 
ondanks haar zere rug een knallend 
concert neer dat een half uur duurt. 
De beentjes gaan van de vloer, de 
armen de lucht in en er wordt uit 
volle borst meegezongen. De sfeer 
zat er goed in. Na haar optreden, 
met toegift, deelde Samantha nog 
handtekeningen uit.
De reactie van Ron was kort maar 
hevig: “Perfect!”, zegt hij. Hij loopt 
te glimmen met de uitgedeelde flyer 

van Samantha met een handteke-
ning.
Carla Smit, communicatie-adviseur 
zegt: “ Het is prachtig om te zien, ie-
dereen mag zijn zoals hij is en ge-
nieten op zijn eigen manier.” Zuste-
rella danst met haar zusterella-tas 
vol medische hulpmiddelen vrolijk 
mee op de muziek. Gelukkig zijn 
haar diensten niet nodig.
 
DRIFTBAAN Op de driftbaan worden 
demonstraties gegeven met radio-
grafisch bestuurbare auto’s. Ze heb-
ben een schaal van 1: 10 en racen 
over het circuit. Genietend van een 
patatje staan de toeschouwers te 
kijken. De coureurs komen uit heel 
Nederland maar ook van ‘s Heeren-
loo. Bezoekers kunnen onder bege-
leiding van de coureurs een proefrit 
maken.
 
MARKT Op de markt zijn sieraden te 
koop. Maar ook schilderijen, krui-
den, woonaccessoires en artikelen 
van sloophout. Handgemaakte pro-
ducten die worden aangeboden zijn 
door de cliënten zelf gemaakt. Op de 
markt zijn ook de mensen aanwezig 
van het gezondheidscentrum Noor-
derhaven en het Vrijwilligerswerk. 
Op naar de vijfde editie in 2020: 
https://www.sheerenloo.nl/in-de-
buurt/onze-woonzorgparken-wij-
ken/noorderhaven

 p "En nu de beuk erin", zegt Samantha Steenwijk

Si
m

on
e 

G
er

ar
d

NIEUWSDonderdag 
11 juli 2019 27


