
Den Helder ✱ Arie Jan de Waard, de
voormalige baas van het marinebe-
drijf, volgt Matthieu Borsboom op
als directeur van de Defensie Materi-
eel Organisatie. Nieuwedieper Bors-
boom gaat met functioneel leeftijds-
ontslag en verlaat Defensie na een
loopbaan waar in hij leiding gaf aan
twee van de zes onderdelen van De-
fensie. Eerst was Borsboom vijf jaar

commandant van de Koninklijke
Marine en sinds anderhalf jaar geeft
de vlagofficier leiding aan DMO dat
verantwoordelijk is voor de aan-
schaf van al het materieel van de
krijgsmacht; van Karel Doorman tot
de nieuwe Joint Strike Fighter.
De overdracht van taken door Bors-
boom aan De Waard vindt de ko-
mende maand plaats. De vertrek-
kende directeur neemt afscheid tij-
dens een receptie op donderdag 17

december in Den Haag. Dan kunnen
de gasten ook kennis maken met
zijn opvolger, de tot vice-admiraal
bevorderde De Waard.
KVMO-voorzitter Marc de Natris
over de wisseling van de wacht:
,,Met Arie Jan de Waard krijgt DMO
wederom een marineofficier aan het
roer. Ik vind dat een goede zaak. De
Waard is helemaal thuis in het mate-
rieelsdomein. De juiste man op de
juiste plek dus." Arie Jan de Waard.

Arie Jan de Waard opvolger Borsboom
Arie Booy
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Opgaven voor deze rubriek via
redactie.hc@nhd.nl of 0223-672201.

Bioscopen
UTOPOLIS: Spectre: 13.00, 16.00 +
20.00 uur. Paranormal Activity: The
Ghost Dimension (3D 16+): 18.45 +
21.30 uur. Crimson Peak (16+): 18.45
uur. Black Mass (16+): 21.30 uur. De
Club van Sinterklaas & De Verdwe-
nen Schoentjes: 13.30 uur. Ja, Ik Wil!:
16.00, 18.45 + 21.30 uur. Popoz: 16.15,
18.45 + 21.30 uur. Pan (3D NL): 13.30
uur. Hotel Transsylvanië 2: 3D 13.30
+ 16.15 uur, 2D 13.30 uur. Keet &
Koen: De Speurtocht naar Bassie en
Adriaan: 13.30 + 16.15 uur. The Marti-
an (3D): 21.15 uur. Maze Runner: The
Scorch Trials (3D): 16.00 + 18.45 uur.
CINEMA TEXEL: Hotel Transsyl-
vanië 2 (3D NL): 13.00 uur. Keet &
Koen: De Speurtocht naar Bassie en
Adriaan: 14.00 uur. De Club van Sin-
terklaas & De Verdwenen Schoen-
tjes: 16.00 uur. Ja, Ik Wil!: 19.30 uur.
Spectre: 16.00 + 20.00 uur.

Bingo
De Soos, Walvisvaardersweg 64,
14.00 uur; West End, Lijsterbesstraat
10a,19.30 uur; H&O, Dintelstraat 153,
19.30 uur; Tjempaka, Van Galen-
straat 165, 14.00 uur (ouderen).

Klaverjassen
De Overzet, Kemphaanstraat 24b,
13.30 uur (vrij) + 19.30 uur.

Zwembaden
Aquacentrum Den Helder: Recrea-
tiebassin: 7.00-11.45, 13.00-20.30 +
20.30-21.45 (18+) uur. Trainingsbas-
sin: 7.00-11.45, 13.00-17.00, 19.00-
20.30 + 20.30-21.45 (18+) uur. Uit-
zwembassin: 7.00-11.45, 13.00-20.30
+ 20.30-21.45 (18+) uur.
Ooghduyne: Julianadorp 10.00-
19.00 uur.
Den Krieck, Breezand: 7.00-8.00 uur
trimzwemmen; 11.00-12.00, 13.30-
17.00 + 20.00-21.00 uur vrij; 21.00-
22.00 uur 25+; 11.00-12.00 + 13.00-
15.00 uur ouder/kind.
De Venne, Hippolytushoef: 9.45-
10.45 uur (ex)hartpatiënten; 13.30-
15.30 uur vrij.

Wijkconciërge
Stad binnen de Linie: 10.00-11.00 uur
in Elto, Crocusstraat 64a (ook wijk-
agent, opbouwwerker en wijkmees-
ter Woningstichting aanwezig).
Julianadorp: spreekuur vervalt.
Nieuw Den Helder: 15.00-16.00 uur
in ’t Wijkhuis, Texelstroomlaan 5.

Uitleen
KopGroep Bibliotheken vandaag:
Centrale 10.00-20.00 uur, Juliana-
dorp 14.00-20.00 uur; Nieuw Den
Helder 10.00-17.00 uur; Texel 14.00-
17.00 uur; Servicepunt in Boerderij
De Schooten 10.00-12.00 uur.
Rehoboth Bibliotheek, Johanneska-
pel, Waddenzeestraat, elke 1e + 3e
woensdag 14.00-14.30 uur.
Stichting Kunstuitleen Den Helder,
Willemsoord 52a, 13.00-17.00 uur.

Politie
Spoedgevallen politie, brandweer
en ambulance: 112; politie niet-spoe-
deisend: 0900-8844; anonieme mis-
daadmelding: 0800-7000.

In ’t kort

advertentie

Den Helder ✱ De vier Colombiaanse
drugssmokkelaars die door ingrij-
pen van de bemanning van Zr.Ms.
Friesland op 17 oktober aangehou-
den zijn, kunnen tot levenslang ver-
oordeeld worden in de VS. Dat be-
richten Amerikaanse media.
Het nieuws is door de Nederlandse
ambassade via Twitter bekendge-
maakt. Bij de tweet plaatste een
ambtenaar van de ambassade een
oude foto van de Friesland toen het
schip nog geen mast had.
Generaal Rob Verkerk die de tweet
doorstuurde aan zijn 3160 volgers,
stelt: ’Mooi dat de actie van de Fries-
land ook in de VS wordt gesigna-
leerd. Jammer van de oude foto’.
Inmiddels heeft de Friesland al een
tweede drugsvangst gedaan. Afgelo-
pen week werd een Go Fast (speed-
boot van smokkelaars) met behulp
van gerichte schoten vanuit de
boordhelikopter tot stilstand ge-
dwongen. Bij de eerste vangst,
smokkelaars die op 17 oktober wer-

den aangehouden, probeerde men
440 kilo cocaïne langs de marine en
kustwacht te krijgen. Op 3 novem-
ber is het kwartet voorgeleid aan de
rechter-commissaris in Key West.
Begin maart is de rechtszaak.

Levenslang cel dreigt
voor drugssmokkelaars
Arie Booy

Zr.Ms. Friesland met mast.

Den Helder ✱ Het is één van de oud-
ste opiniebladen van Nederland en
geen spreekbuis van de marinelei-
ding. Het Marineblad, dat uitgege-
ven wordt door de 130 jaar oude
KVMO, belangenvereniging van
marineofficieren, bestaat alweer 125
jaar. Sinds 1886 - met een onderbre-
king tijdens de Tweede Wereldoor-
log - wordt het blad gevuld door en
verspreid onder officieren.
Maar het bereikt ook niet-marine-
mensen en dat maakt het een waar-
devol platform om het marinege-
luid in andere delen van de samenle-
ving te laten doordringen.
Deze observaties werden gistermid-
dag geuit tijdens de overhandiging
van het eerste exemplaar van het ju-
bilerende blad aan generaal Rob
Verkerk, commandant zeestrijd-
krachten. Dat gebeurde tijdens een
geanimeerde bijeenkomst in de Ma-
rineclub waar naast de hoogste ma-
rinebaas ook zijn tweede man Ben
Bekkering en veel andere (oud)offi-
cieren en hun partners acte de pré-
sence gaven.
,,Het Marineblad is uniek in zijn
soort", zei KVMO-voorzitter Marc
de Natris. ,,Het behoort tot het cul-
tureel erfgoed van Nederland. In de
loop van zijn bestaan is het uiter-
aard flink veranderd. Van een blad
met veel wetenschappelijke artike-

len is het nu meer gericht op human
interest. Zoals de redactie in 1886
schreef is het een publiek orgaan
van betekenis met een standpunt
waarmee rekening moet worden ge-
houden", vertelde De Natris. Daar

was generaal Verkerk het mee eens.
Hij nam het jubileumblad, dat Woe-
lige Baren getiteld is, in ontvangst.
,,Ik hoop dat dit blad nog minstens
125 jaar bestaat", zei de vlootvoogd.
Allard Wagemaker legde uit dat de

inhoud van de jubileumeditie be-
staat uit artikelen van de afgelopen
kwart eeuw die opnieuw tegen het
licht gehouden worden: ,,Het was
een woelige periode, vandaar de ti-
tel", aldus de marineman.

Generaal Verkerk ontvangt eerste jubileumexemplaar

Marineblad: 125 jaar 

Generaal Verkerk (l.) ontvangt de jubileumeditie uit handen van Marc de Natris. FOTO ARIE BOOY/HMC
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In een rustig en idyllisch dijkdorp, met
uitzicht over een waterpartij treft u dit
multifunctionele woonhuis aan. Deze
royale vrijstaande eengezinswoning met
een inhoud van ca. 745 m2 (inclusief
kelderruimte) biedt u de mogelijkheid
voor het combineren van wonen en
werken. In vogelvlucht een paar in
het oog springende details: een zeer
ruim woonhuis met 6 kamers verdeeld
over 3 verdiepingen, aangebouwde
garage van ca. 45 m2, kelderruimte
onder de garage van ca. 63 m2

welke is verdeeld in 3 kamers en een
robuust aangelegde overtuin, privé
parkeerplaats en aanlegsteiger. Verder

is de binnen- en buitenzijde van de
woning door de voormalig eigenaar zo
goed als compleet vernieuwd met luxe
materiaalgebruik van hoge kwaliteit.

Inhoud ca. 745 m2. Woonoppervlakte
150 m2. Perceeloppervlakte 275 m2.

Zuiderstraat 115 te West-Graftdijk


