
De marinebrandweer werd
even voor half zeven gealar-
meerd voor een brand aan
boord van de Geosea. Niet veel
later werd de hulp ingeroepen
van de Adviseur Gevaarlijke
Stoffen en Team Brandonder-
zoek. Er werd opgeschaald naar
middelbrand; meerdere brand-
weervoertuigen kwamen ter
plaatse.

De brandweer arriveerde op
een aanlegsteiger aan de
Schooneveldweg. De brand was
snel onder controle. Een woord-

voerder laat weten dat de accu
kortsluiting had gegeven. De
accu is verwijderd en onderge-
dompeld in het water. Of er
schade is door de brand, is nog
niet bekend.

Onderzoeksschip Geosea
vaart onder Nederlandse vlag.
Het schip uit 2002 is circa 85
meter lang en 15 meter breed.

Brandende accu zorgt voor 
rook boven marineterrein
Den Helder ■ Bij een brand in
een onderzoeksschip dat ligt
aangemeerd in de marineha-
ven van Den Helder is zondag-
ochtend veel rook vrijgekomen.
Het bleek te gaan om een bran-
dende accu.

Vroeger vond ik mensen die lang single zijn een beetje treurig: daar is
vast iets mee, dacht ik dan. Dat zijn van die mensen die zich suf swipen
op datingapps, hun nummer flyeren in de kroeg en genoegen nemen
met maaltijden die te bereiden zijn met een draai aan een knop en vier
minuten geduld. 
Je voelt ’m misschien al aankomen: ik ben inmiddels zelf single, en zit
deze kerst voor het derde jaar op rij alleen aan de familietafel.
Als je in de dertig bent, kan dat best confronterend zijn. 
Feestvriendinnen ruilen je in voor een koophuis en een baby, je wordt op
verjaardagen standaard gekoppeld aan die andere laatst overgebleven
vrijgezel en de rest van de wereld denkt inderdaad dat er iets mis met je
is.
’Er zijn genoeg vissen in de zee’, is een bemoedigende uitspraak die ik
regelmatig vanuit mijn omgeving te horen krijg, maar dan vis ik kenne-
lijk in een vijver met alleen maar lelijke karpers. Meestal letterlijk, als ik
naar de profielfoto’s op de datingapps kijk. Mannen, we zijn op zoek
naar een prins op het witte paard, niet naar iemand die blijkbaar liever
de godganse dag in zijn eentje aan de waterkant naar een dobber zit te
staren. Swipe naar links.
’Val je op vrouwen?’ of ’ben je te kritisch?’ zijn vragen die ik ongege-
neerd op me afgevuurd krijg. Nee, ik val niet op vrouwen. En ja, ik zal
ongetwijfeld kritisch zijn. Al vraag ik écht niet veel. Hij moet alleen van
opwarmwitlof en -lasagne met een ondefinieerbare
vette kaas-bechamellaag houden, die tover ik met een
paar minuten op tafel. Heerlijk! Gelukkig hoef ik die
voorlopig met helemaal niemand te delen.

Kelly van Hal 
k.van.hal@mediahuis.nl

Lelijke karpers
in mijn vijver
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Den Hoorn ■ Erik de Boer is één
van een klein twintigtal kunste-
naars die door het bestuur van Klif-

hanger - de tweejaarlijkse kunstma-
nifestatie in en rond Den Hoorn - is
uitgenodigd voor de eerste informa-
tiebijeenkomst over editie Klifhan-
ger 2023. „Als een trechter is mijn
hoofd volgelopen met beelden en
informatie”, zegt hij moe maar vol-
daan aan het einde van de middag.

Rond het middaguur wachten le-
den van het bestuur met auto’s op de
veerhaven de ’overkantse’ kunste-
naars op. De Boer kwam van jongs af
aan al vanuit Drachten naar het
Waddeneiland, maar voor Lucas
Sloot (34 jaar), na een volgens eigen
zeggen ’heftige treinreis’ uit Arn-
hem, is het eiland nieuw. Een paar
meereizende kunstenaars uit de
IJmond doen voor de tweede maal
mee en Erik Alkema uit Amsterdam
is inmiddels een oudgediende. 

Na een korte rit door een winters
koud landschap is bij binnenkomst
in De Vermaning, een voormalig pit-
toresk schuilkerkje, eenieder warm
verrast. Onder veel kerstgroen, met
lichtjes en zilveren kerstballen staan
in een vierkant opgesteld feestelijk
gedekte tafels te wachten.

Disciplines
De kunstenaars vormen een gemê-
leerd gezelschap van dertigers tot
zeventigers, wel en niet wonend op
Texel, werkend in uiteenlopende
disciplines en van groot tot klein
werk.

Jan Mooren, secretaris van Klif-
hanger, kijkt tevreden om zich heen.
„Zojuist zei iemand bij mij in de au-
to ’Ik ben nog nooit op Texel ge-

weest, maar ik raak nu al overdon-
derd’. En nu dit hier. Leuk deze
groep kunstenaars en mooi dat ze
door elkaar geïnspireerd zullen
worden. Zelf vind ik het leuk om te
zien hoe we als bestuur de kunste-
naars kunnen faciliteren om een
kunstwerk te maken, het proces te
volgen met uiteindelijk het resul-
taat waar vele bezoekers komende
zomer weer van kunnen genieten.
Zoveel mogelijk kunstenaars zullen
van 8 tot 11 juni aanwezig zijn bij
hun kunstwerk zodat deze met ze in
gesprek kunnen en vice versa.”

Interpretatie
Na een eerste kop koffie vertelt
Mooren de gasten over de geschie-
denis van het landschap rond Den
Hoorn. Het thema ’Grenzen verleg-
gen’ wordt besproken met nadruk
op de vrije interpretatie van het the-
ma voor de kunstenaars.

Na een lunch kleedt iedereen zich
warm aan voor een rondwandeling
waarbij de kunstenaars buitenloca-
ties kunnen kiezen voor hun toe-
komstige kunstwerk.

Met prachtig licht en mooie luch-
ten laat het Texelse land zich op zijn
best zien. De ene kunstenaar wordt
blij van ruim vlak land, de ander van
een beschutte plek, een imaginaire
cirkel van Tuunwallen of van een
steeg.

Buitengebieden
Lucas Sloot heeft als eerste locatie
een stukje duinen op het oog. Als
kunstenaar werkt hij met hout en
met digitale beelden. „Ja, ik ga een
plan indienen, maar eerst moet alles
nog inzinken en ga ik me inlezen.
Voor Klifhanger wil ik werken in de
buitengebieden van Den Hoorn. De
duinen en gerelateerde landschap-
pen zijn een omgeving die nieuw

voor mij zijn. Toch zitten er veel ver-
wijzingen in naar landschappen zo-
als het Veen bij Emmen of de Velu-
we.’’

De boomsoorten zijn vergelijk-
baar, maar de ondersoorten verschil-
len, vindt Sloot. ,,Verder is er na-
tuurlijk de wind, de zee, de zilte
lucht, de geur van veen, van zee, van
dode vogels. Er zijn tuunwallen, er
is veel mos. Er is iets met de ijstijd en
daardoor is er graniet. De zee klinkt
als een snelweg, wanneer je 'm niet
ziet. De paden door de duinen zijn
bestrooid met slooppuin; rode bak-
stenen en resten beton. Ik hoor vo-
gels, vogels die ik niet herken. Ik zie
ze, ik noem ze veenlopers.’’

Sculptuur
Ook nieuwkomer bij Klifhanger is
veelzijdig kunstenaar Anet van de
Elzen met uiteenlopende discipli-
nes als fotografie en film tot sculp-

tuur en performances. Ze woont
sinds zes jaar op Texel in het dorp
De Waal. „De uitnodiging om mee te
doen ligt mooi in het verlengde van
waar ik mee bezig ben. Begonnen als
beeldhouwer, zocht ik een tegen-
pool en dat werd fotografie met mij-
zelf als onderwerp. Dat werden weer
performances waar ik zo’n twintig
jaar mee door de wereld trok.” Een-
maal op Texel documenteerde ze
deze performances op film gesitu-
eerd in Texelse landschappen. Nu
werkt ze aan een film met het Texels
landschap in de hoofdrol. Zeker is ze
door de informatiebijeenkomst ge-
inspireerd. „Of het wordt iets ruim
in het landschap of juist heel klein
begrensd, grenzen binnen de gren-
zen. We gaan het zien”, zegt ze met
een lach op haar gezicht. 

De kunstenaars hebben tot eind
januari de tijd om hun kunstplan-
nen in te dienen.

REPORTAGE Deelnemers in de ban van kunstmanifestatie 

Den Hoorn
draait al warm
voor Klifhanger
Een prachtige en bruikbare steeg als plaats voor een kunstwerk
heeft Erik de Boer (31 jaar) zaterdag in Den Hoorn zeker gevonden.
Tijdens een rondwandeling rond en door het Texelse dorp zag de
beeldend kunstenaar en performer uit Friesland nog veel meer
uiteenlopende locaties die hem inspireerden tot het maken van
kunst.

Heleen Vink
h.vink@mediahuis.nl

Rondwandeling in en rond Den Hoorn om kunstlocaties te bedenken. FOTO’S HELEEN VINK

❜❜Ik ben nog
nooit op Texel

geweest, maar ik
raak nu al

overdonderd

Samenzijn in de ’warme’ ‘De Vermaning’ voor een lunch en informatie.

Burgemeester en wethouders vra-
gen de gemeenteraad om 181.500 eu-
ro (inclusief btw) beschikbaar te
stellen om de traditionele verlich-
ting te vervangen door ledverlich-
ting.

Renovatie
In de afgelopen jaren is bij renovatie
of meerjarig onderhoud van ge-

meentelijke sportparken al gekozen
voor vervanging van de traditionele
sportveldverlichting door de ener-
giezuinige ledverlichting. 

Sportwethouder Camara zegt dat
het college nu de laatste drie ge-
meentelijke buitensportaccommo-
daties wil aanpakken. Het gaat om
de sportparken Streepjesberg
(FCDH), Julianadorp (JVC en JHC)
en De Schooten (tennis Zeemacht).

Energielasten
De verenigingen huren de sportac-
commodaties van de gemeente en
betalen de energielasten zelf. Wet-
houder Camara zegt dat de ledver-
lichting zal zorgen voor ’een aan-
zienlijke besparing’ op de energie-
lasten van de verenigingen. 

Ledverlichting voor 
laatste drie sportparken
Delano Weltevreden

Den Helder ■ Drie sportaccom-
modaties die eigendom zijn van
de gemeente Den Helder krijgen
ledverlichting. Die investering
zorgt voor een lagere energiere-
kening voor de huurders, zegt
wethouder Fotigui Camara.

Voor vervanging
van traditionele
verlichting op
gemeentelijke
complexen is de
raad om 181.500
euro gevraagd

advertentie

Julianadorp ■ Een aantal auto-inbraken hebben in de
nacht van donderdag op vrijdag plaatsgevonden op het
Kruiszwin in Julianadorp. Op diverse plaatsen aan het
Kruiszwin zijn BMW’s van het type 320 ontdaan van sturen,

dashboards en navigatie.
De politie heeft buurtonderzoek gedaan en camerabeel-
den verzameld waarop het openbreken is vastgelegd.
De daders zijn nog niet gevonden. FOTO GLOCAL MEDIA

DIEFSTAL BMW-eigenaren de dupe van auto-inbraken

FOTO GLOCALMEDIA


