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LEVOETSLUIS

aarde urÍlutlt'
ihandeld bii
rualin ïuoning
-jarige bewoonster van de Ka-
:g in Hellevoetsluis is af,gelo-
€keinde door drie mannen in
'oning overvallen. De alleen-
e vrouw werd mishandeld en
ld met een wapen.
)Yerya] yond plaats in de
/an \'Tijdag op zaterdag, rond
rce. De daders kwamen de
mde woning vermoedelijk
r via een boyenraam aan de
(ant en verïasten de wouw in
up. Over de aaxd va.n de mis-
ding en de ernst r,?n de ver-
€en, is nog niets bekendge-

ilachtoffer belde zelf de poli-
at haar belagers er rond twee
ervandoor waren gegaan. De
hebben een nog onbekende
eegenomen. Na het geweld-
misdrijf is door de recherche
'ond het huis sporenonder-
)daan, Afgelopen weekeinde
le omgeving ook nog een
rderzoek gedaan. Omwonen,
r onderwaagal. Of het onder-
ttige informatie heeft opge-
wordt door de politie nog
neld.
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Zes'nieuwe
leuens'beginnen
in Binnenmaas
MONIQUE KOSTEF
Het was feest op het strandie aar de
Binnenmaas langs de poldirdijk in
Maasdam. Volledig in het anffr. ge_
kleed stapten twee meiden van l5
jaar, twee meiden vaÍI 17 en een
echtpaar van in de veertig, a en
teden wn de Kerk van de Nazarener
Hoekche Waard, gistermiddag in"' de koude Binnenmaas. Tbt aan hun
middel in het water en hevis bibbe_
rend var de kou bleven ze geduldig
warhl.en op hun beurt, Eén voor één
gngen ze daaxna kopje onder om
hun bude leven,achter zÍch te laren
en aan een ni€uw te beginnen. Als
teken van hun nieuwe levensfase
lcegen ze na de doop tevens een wit
kleed omgehangen.

De dopeling€n hadden van tevo
ren tijd6ns ;" k";kd;il;il;;;
persoonlijk verh'aal verteld waa-rom
ze besloten hadden zich te laten
dopen. ,éls klein meisje keek ik wel
eens naar zo'n doopdienst. Tben ik
zag hoe gelukkig de mensen keken
zodra ze weer boven water lnn-amen.
besloot ik dat ik dat later ook wilde.
Ik had astma. Daarvan ben ik na
zeven Jaar genezen na veel te heb_
ben gebeden. DaaÍom besloot ik dat
ik me wilde laten dopenj'vertelt Èa_
dassa Stehouwer (15).

De ceremonie, met veel muziel!
apptaus en gebeden, leverde bii en-
kele toeschouwers een traantó on.
Na afloop van de plechtigheid
v/aren er felicitaties voor de dopelin_
gen en werd het begin van hun'nieuwe leven' gevierd,
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M/TASDAM

Alleen paleis Soestd
MIJNSI{EEHENLAND I De
bewoners van de Van der
Waalstraat en het Bea-
trixplein zijn op oortogs-
pad over de plannen van
de gemeente Binnenmaas
voor het nieuwe dorps-
hart van Mijnsheeren-
land, Nieuwe apparte-
menten, ouderenwonin-
gen en een grand café
komen namelijk net op de
plek van hun woningen.
VêÍhaal halen lukt niet, de
messen worden geslepen.

ARJEN vAN oEN ÓËvER

l|orfshryt

Tot nog toe heeft woningbouwcor-
poratie IfW Wonen alleen geinven_
tariseerd wat de wensen zijn voor
een nleuwe woning, aldus de ver_
ontwaaxdigde buien. peter Vermeu_
len: .,Ik heb maar aangegeven dat
paleis Soestdijk me wel wat liikt.
Staat toch leeB dat ligt in een lan_
deliike omg€ving en daar kan de
buurt bii elkaar blijven.,,

Maar het paleis heeft één sroot
nadeel. Het is niet in Miinsheeren-
land, de plaats waar de buren noE
het liefst MIIen blijven. Vermeulenl
,.In Puttershoek is veel geld uitgege_
ven om het bouwplan .\Mijk van je
leven op te zetten. Maar die bestaat
in feite a.l. Ik woon er nu.,, Vermeu_
lens partner Betty Koster knikt in_

Donkere wolken hangen bovr
Íen de moed er nog in houdel

nenmaas en de woningbouwve
grng. Een garg naar de re(
wordt ook niet uitgesloten. D(
woners wagen zich af of er
rechtsgeldige reden is voor de sl

AÏRIJËN
stemïend: ,éls dit plar doorgaat,


