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Woningstichting Den Helder en
Stichting Vrijwaard hebben samen
het initiatief genomen de beelden
in 2017 te herplaatsen in het nog
aan te leggen Kreekpark tussen de
Scheldestraat en de Eemstraat.
Kunstenaar Jerome Symons heeft

ze gisteren opgehaald bij De Kam-
panje om ze te restaureren.
Uit de zestien initiatieven die na
een oproep binnen kwamen pikten
gemeente en kunstenaar dit plan
van Woningstichting en Vrij-
waard. De initiatiefnemers staan
garant voor restauratie, plaatsing
en onderhoud. Wethouder Lolke
Kuipers is tevreden: „De beelden
blijven behouden en dat bleek voor
veel mensen in Den Helder erg be-

langrijk.’’ Ook Symons was blij ver-
rast: „Kennelijk is dit werk toch
goed geland in Den Helder en daar
ben ik blij mee, want aanvankelijk
was er een storm van kritiek, zelfs
een handtekeningenactie om
plaatsing te verhinderen. Nu was
het precies andersom en dat heeft
me vereerd.’’
Plaatsing is gepland na de opleve-
ring van het parkachtige Kreek-
park in naar verwachting 2017.FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE

Beeldengroep gaat naar het Kreekpark
Hedzer Faber

Den Helder ✱ De beeldengroep
’Zoveel hoofden, zoveel zinnen’
gaat naar Nieuw Den Helder.
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Helderse Courant
Colofon

De oudere man houdt zijn pas in en knikt
naar de situatie voor mijn schuurdeur.

,,Wie gaat dat nou opruimen?’’ Zijn woorden
lijken nauwelijks een vraag. Eigenlijk bedoelt
hij: pak eens een bezem en ruim die zooi op.
En ik geef hem groot gelijk.
Voor mijn schuurdeur ligt een royale collectie
gekleurd papier, de erfenis van de jaarwisse-
ling. De resten van vuurwerk, dat wellicht best
mooi was, maar waar ik waarschijnlijk niets

van heb gezien. Mijn schuur en bovenwoning
horen namelijk wel bij elkaar, maar tussen
beide deuren liggen heel wat meters. Geen idee
wie het vuurwerk afstak.
,,Tja’’, zeg ik en hoor dan dat ik de vraag van
de man als in een automatisme herhaal: ,,Wie
gaat dat nou opruimen?’’
Dat zal ik dan wel zijn.
Het weekeinde heb ik het laten liggen. In de,
naar ik toen eigenlijk al wist, ijdele hoop dat

de vuurwerkliefhebbers zelf in actie zouden
komen.
De rotzooi van anderen opruimen omdat die
zelf te laks zijn, dat doe je altijd met tegenzin.
Maar er is nog iets dat mij ervan weerhoudt
om met stoffer en blik neer te knielen. Tussen
het vuurwerkpapier ligt namelijk een grote
hoop hondenstront.
Mijn dag is - laat ik het netjes en in geheel in
stijl zeggen: verknald.

In 60 seconden Petra Bies ✱ p.bies@hollandmediacombinatie.nl
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Zij zijn de genomineerden voor de
prestieuze titel Ondernemer/on-
derneming van het Jaar 2015.
De Helderse Ondernemers Vereni-
ging kreeg dit jaar vele tientallen
voordrachten voor deze prijs bin-
nen. De jury, onder leiding van
notaris Elka-Marina Arrindell en
verder bestaande uit oud-topman
Jan van der Zouw van multinatio-
nal Eriks BV, accountant/bedrijfs-
adviseur Joop de Jong en Ronald
den Boer van het Noordhollands
Dagblad, legde alle kandidaten aan

de hand van een groot aantal crite-
ria langs de meetlat.
De nu genomineerden sprongen er
daarbij bovenuit. Hoewel zij elk
een verschillende bedrijfstak verte-
genwoordigen, is er volgens de
jury een duidelijke overeenkomst:
de ondernemers zwemmen tegen
de stroom in én komen daarbij nog
vooruit ook. Door ook in econo-
misch mindere tijden te vernieu-
wen en waar mogelijk te investe-
ren. ,,Het zijn allemaal heel gedre-
ven mensen met niet alleen hart

voor hun bedrijf, maar ook voor
hun personeel én voor Den Hel-
der’’, aldus Joop de Jong.
De prijsuitreiking is volgende
week maandag tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de Helderse On-
dernemers Vereniging in fort Kijk-
duin. Vorig jaar werden de gebroe-
ders Fred en Hugo Jongejans van
Jongejans Luchttechniek winnaar.
Ook wordt de startende onderne-
mer van het jaar bekend gemaakt.
Dat was over 2014 Judith Roelofs
van zorgkwekerij De Groene Stek.

Kanshebbers Wie van de genomineerden sleept prestieuze Helderse titel in de wacht?

Ondernemen tegen stroom in

Brouwer (50) is geboren en getogen
Nieuwedieper. Hij studeerde voor
chemisch laborant maar is dat
nooit geweest. Bruggeman (45)
kwam op zijn vijfde naar de mari-
nestad. Als afgestudeerd jurist was
hij enkele jaren in dienst bij de
Vrije Universiteit Amsterdam. Om
hun studie te betalen werkten
beiden in de bediening van Lands
End, destijds geëxploiteerd door
Rob Boel. Bruggeman en Brouwer
werden zowel privé als zakelijk
partners. Toen de kans kwam het
restaurant over te nemen grepen ze
die met beide handen aan. In 2008
kochten zij ook het beeldbepalende
pand aan de Beatrixstraat, waarin
ooit De Toelast en de Troubadour
zaten. Het werd aanvankelijk ver-
huurd aan de familie Laan met hun
Stadscafé Effe. In 2012 namen
Brouwer en Bruggeman de exploi-

tatie in eigen hand. Effe werd in
vijf weken verbouwd tot Flow en is
inmiddels een begrip in Den Hel-
der. Brouwer: ,,We hebben over
2015 tien procent meer omzet ge-
draaid dan het jaar ervoor. In
Lands End vijf procent meer.’’
Afgelopen jaar werd de gevel van
Flow gerestaureerd, grotendeels op
eigen kosten. En waar in het stads-
hart zaken sluiten, openden zij in
de Keizerstraat duurzame brood-
jeszaak Robuust foodies & goodies.
’Niet klagen over Den Helder, maar
de stad juist proberen leuker te
maken’, luidt hun motto. Jurylid
Joop de Jong: ,,Het getuigt van
durf en spirit om juist in deze tijd
te investeren in de stad. Ze kennen
geen broodnijd, maar staan open
voor overleg met andere onderne-
mers en ze hebben ook een eigen
visie op de binnenstad.’’ Brouwer
en Bruggeman zijn maatschappe-
lijk actief met hun Flow Foundati-
on, dat zich richt op minderbedeel-
de kinderen. Tien van hen kregen
in 2015 een bezoek aan de Efteling
met overnachting aangeboden.

Govers BV, dat sinds vorig jaar de
titel hofleverancier mag voeren,
heeft liefst dertienduizend artike-
len op het gebied van onder meer
ijzerwaren, gereedschappen, beves-
tigingsmiddelen en hang- en sluit-
werk. Het bedrijf begon onder
leiding van Theun Cornelis Govers
in 1865 aan de Weststraat en werd
in 1966 overgenomen door Piet
Brinkman. In 1994 kwam zoon Bart
Brinkman in de zaak. Mede onder
zijn leiding is Govers BV inmiddels
uitgegroeid tot een onderneming
met vier vestigingen (naast Den
Helder zijn dat Heerhugowaard,
Enkhuizen en Texel) met veertig
voltijdbanen. Het bedrijf heeft

daarnaast een webshop, die door
klanten veelvuldig gebruikt wordt
als catalogus. De hoofdvestiging is
Den Helder gebleven. Vorig jaar
werd het vrijkomende pand van
Stoel van Klaveren aan de Energie-
weg overgenomen en daarin zetelt
nu Bouwcenter Govers. Een aantal
ontslagen werknemers bij Stoel van
Klaveren werd overgenomen.
Van der Zouw: ,,Het bedrijf verte-
genwoordigt topmerken. Dat dea-
lerschap krijg je alleen als je gecer-
tificeerd bent en kwaliteit levert.
Daarnaast is een complex it-sys-
teem in gebruik genomen dat
normaal gesproken vooral bij mul-
tinationals draait. Het systeem
biedt geweldige voordelen voor de
bedrijfsvoering. Daarmee is Govers
BV klaar voor de toekomst.’’ Bart
Brinkman is maatschappelijk actief
en via Govers BV onder meer
hoofdsponsor van wielerclub Dok.

Warmerdam, tevens voorzitter van
de Koninklijke Algemene Vereni-
ging voor Bloembollencultuur/
landbouwbond LTO afdeling Julia-
nadorp, maakt sinds 2013 deel uit
van de vereniging ’Natuurlijk
leven, natuurlijk telen’. Doel is
gezonde(re) bollen te kweken, met
zo min mogelijk chemische gewas-
beschermingsmiddelen. Helemaal
biologisch telen is waarschijnlijk
onmogelijk, stelde hij destijds bij
de oprichting, maar inmiddels zijn
de bollentelers wel een heel eind
gekomen. Indirect werkt dat ook
gunstig voor het imago van de
bollensector en daarmee op de

marketing. Warmerdam was al
spreker tijdens een Duurzaam-
heidscafé en is lid van studieclubs

om collega’s te stimuleren duur-
zaam en hoogkwalitatief te onder-
nemen.

De Toekomst telt zo’n tien tot
twaalf arbeidsplaatsen, die deels
ingevuld worden door zogeheten
Wajong-medewerkers (jonggehan-
dicapten). Ook zijn beide zonen
zijn enthousiast over het bollenvak
en zullen hierin verder gaan.
Piet Warmerdam is niet alleen
betrokken teler, hij is ook maat-
schappelijk actief in Den Helder.
Zo was het bedrijf verzamelplaats
voor een flessendoppenactie ten
bate van blindengeleidehonden en
eerde hij de bloedbank Sanquin -
en daarmee de mensen die bloed
geven - door een tulp met die naam
te kweken.
Jurylid Joop de Jong: ,,Piet verte-
genwoordigt een sector die van
grote economische betekenis is
voor onze gemeente. Zijn betrok-
kenheid en enthousiasme, zijn
drang naar duurzaamheid en inno-
vatieve bedrijfsvoering maken ook
hem een uitstekende kandidaat
voor de ondernemersprijs.’’ 

Duurzaamheid hoog in vaandel bollenteler

’Niet klagen maar
stad leuker maken’

Al anderhalve eeuw een degelijk bedrijf

Bart Brinkman, directeur van Govers
BV.

ARCHIEFFOTO

Piet Warmerdam bij de doop van de tulp Sanquin. ARCHIEFFOTO

’De Toekomst’is de naam van zijn
bloembollenkwekerij aan de Dog-
gersvaart. En dat is precies waar
teler Piet Warmerdam en echtgeno-
te Jeannette mee bezig zijn: de
toekomst. Zij lopen daarom voorop
in de ontwikkeling van een zo
duurzaam mogelijke bedrijfsvoe-
ring in de bollensector.

Den Helder ✱ De gemeente gaat
het aantal Happy Hours in de
plaatselijke horeca zoveel moge-
lijk beperken. Een Happy Hour
is een periode aan het eind van
de middag waarin drankjes in
prijs verlaagd zijn. De maatregel
staat in het nieuwe preventie- en
handhavingsplan alcohol.
Sinds enkele jaren zijn gemeen-
ten de belangrijkste uitvoerder
van de Nederlandse Drank- en
Horecawet. Den Helder is dus
regisseur op dit terrein en gaat
over de juridische- en handha-
vingsaspecten, maar ook over
educatie van de jeugd. Daarom
heeft de gemeente gekeken naar
mogelijkheden die de Algemene
Plaatselijke Verordening biedt
om er voor te zorgen dat er
minder gedronken wordt in de
stad. Gekozen is voor drie maat-
regelen: happy hours beperken,
voorwaarden stellen aan evene-
menten en het beperken van
schenktijden in paracommercie
zoals sportkantines.
Het plan voor 2016 wordt vol-
gende week besproken door de
commissie Bestuur en Middelen.

Doodslag 
hardrijder A2
Den Helder ✱ Het Openbaar
Ministerie verdenkt de veroorza-
ker van het dodelijke ongeluk
op 30 december op de A2 van
doodslag en poging tot dood-
slag. Bij dat ongeval kwam de
Helderse ondernemer Ricardo
van Jaarsveld om het leven. Zes
anderen raakten gewond.
De verdachte zit vast en moet
volgende week donderdag voor
de raadkamer verschijnen. Vori-
ge week woensdag reed de man
over de A2 bij Maarssen met zeer
hoge snelheid - gesproken is
over zo'n tweehonderd kilome-
ter per uur, waarbij hij deels de
vluchtstrook nam - op zijn voor-
ganger in. Die auto sloeg over de
kop. De Helderse ondernemer
kwam bij het ongeluk om het
leven. Diens partner Jennifer de
Jongh is een van de gewonden.
Ook de verdachte automobilist
raakte gewond.
Het Helderse stel zou juist dit
jaar een kringloopwinkel begin-
nen in het Ravelijncenter.

Minder Happy
Hours horeca

De jongeren, onder wie een jonge-
re broer van Allard, zijn niet van
plan de bekeuringen van negentig
euro te betalen. Het zestal wil het

laten aankomen op een rechtszaak.
De moeder van een van hen, Anita
Grotewal, heeft bezwaar gemaakt
bij de politie. De groep kwam dins-
dagavond 29 december samen op
een skatebaan achter basisschool
De Vogelwei. Volgens een van hen,
Pjetka Grotewal, wilden ze met el-
kaar praten en rouwen over de
dood van Allard Wieberdink,
wiens lichaam die ochtend op
Texel was aangetroffen. Volgens de

politie waren er meldingen van
overlast ten aanzien van hangen,
vuurwerk en drankgebruik. Ter
plekke bleek dat de zes in het bezit
waren van alcohol. Op een bord
staat dat het hier verboden is om
tussen zonsondergang en zonsop-
gang te zijn. Het argument van de
groep dat hier sprake was van een
uitzonderlijke situatie, bracht de
agenten niet op andere gedachten.
De politie meldt dat de boete ’wel-

overwogen’ is opgelegd. De ge-
meente plaatste het bord na over-
leg met de politie. Zo’n bord staat
ook bij enkele scholen en op speel-
plekken waar vaak overlast is. Pjet-
ka Grotewal zegt dat de agenten
direct is duidelijk gemaakt dat de
groep samenkwam vanwege de
plotselinge dood van hun vriend.
Het verbod was hen niet bekend.
Het bord hangt drie meter hoog
aan een paal.

Boetes voor rouwende jeugd aangevochten 
Leo Blank 

’Er moet echt iets gebeuren, anders
zijn we genoodzaakt de afdeling
Den Helder van de KNNV op te hef-
fen”, schrijft voorzitter Betty Elker-
bout in het jongste mededelingen-
blad. 
De KNNV, vereniging voor veldbio-

logie, draait op een klein aantal vrij-
willigers. Die worden niet alleen
steeds ouder, ze hebben het ook als-
maar drukker met werk, privé en ta-
ken die ze voor andere verenigingen
verrichten.
Oud-voorzitter Klaas Kaag, die de
Helderse afdeling van de landelijke
natuurvereniging (de oudste in Ne-
derland) oprichtte, staat het bestuur
bij met adviezen, maar heeft aange-
geven er binnenkort mee te stoppen. 
De huidige voorzitter, Betty Elker-

bout, wordt binnenkort 79 jaar. Ze
heeft aangekondigd er over een jaar,
als haar bestuurstermijn afloopt,
een punt achter te zetten. 
Ook de drie overige bestuursleden
beschikken over steeds minder tijd,
raken in sommige gevallen op leef-
tijd en zien hun takenpakket alleen
maar toenemen.
De KNNV verzorgt lezingen over en
excursies in de natuur in Den Hel-
der en omgeving. De ruim zeventig
leden wonen in de hele Kop van

Noord-Holland. 
Van nieuwe bestuursleden wordt
verwacht dat ze ’iets weten van de
natuur’ en daar affiniteit mee heb-
ben. 
,,We hebben dringend behoefte aan
vers bloed, liefst jonge mensen”, al-
dus Betty Elkerbout, die vier jaar ge-
leden voorzitter werd. 

Wie belangstelling heeft kan bellen of
mailen met haar: 0223-630636 of
voorzitter@denhelder.knnv.nl.

Opheffing dreigt voor natuurvereniging 
Leo Blank 

,,Een honderdvijftigjarig bestaan is
heel mooi, maar op zich geen re-
den voor deze nominatie’’, zegt
jurylid Jan van der Zouw over
Govers BV, dat onder leiding staat
van Bart Brinkman. ,, Maar het
getuigt wel van een stabiele, gede-
gen bedrijfsvoering, waarbij voort-
durend ingespeeld wordt op nieu-
we ontwikkelingen.’’

Julianadorp ✱ Boetes die de politie
vorige week oplegde aan zes jonge-
ren die in Julianadorp samenkwa-
men om te rouwen om de dood van
Allard Wieberdink krijgen een
staartje. 

Het verbodsbord. FOTO HMC/LEO BLANK 

Den Helder ✱ De Koninklijke Ne-
derlandse Natuurhistorische Ver-
eniging (KNNV) afdeling Den Hel-
der wordt bedreigd met opheffing. 

René Brouwer (r) en Richard Brugge-
man bij Flow. ARCHIEFFOTO

René Brouwer en Richard Brugge-
man zijn letterlijk onderaan be-
gonnen: in de bediening van Lands
End. Nu bezitten ze een klein
horeca-imperium met 63 werkne-
mers op 42 formatieplaatsen, het
restaurant Lands End, Stadscafé
Flow en sinds kort ook eetzaak
Robuust.

Veel aanmeldingen voor prijs ✱ Drie finalisten ✱ Verschillende bedrijfstakken

Ronald den Boer
r.den.boer@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder ✱ Bollenkweker Piet
Warmerdam, Bart Brinkman
van Govers BV (ijzerwaren en
bouwtoebehoren) en het duo
Richard Bruggeman en René
Brouwer, eigenaren van restau-
rant Lands End, Stadscafé Flow
en broodjeszaak Robuust.


