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Den Helder
In ’t kort
Opgaven via redactie.hc@nhd.nl.

Bioscopen
UTOPOLIS: Homies: 21.30 uur. Taken 3 (16+): 18.45 + 21.45 uur. Unbroken (16+): 18.45 + 21.30 uur. Exodus:
Gods and Kings (3D): 20 uur. The
Hobbit: The Battle of the Five Armies (3D): 20 uur. Gooische Vrouwen 2: 18.45 + 21.30 uur. The Hunger
Games: Mockingjay part 1: 18.45 uur.
CINEMA TEXEL: Gooische Vrouwen 2. 19.30 uur. Het Nieuwe Rijksmuseum (FilmArt): 20 uur.

Bingo
Boerderij De Schooten, Gr. M. van
Waardenburglaan 22, 19.30 uur; Elto, Crocusstraat 64a, 19.30 uur.
Docenten Hans de Zeeuw en Mark Oppelaar.

FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Klaverjassen

Nooit meer ploeteren dankzij bijles

Dorpshuis Julianadorp, Drooghe
Bol 1006, 20 uur (koppel); De Overzet, Kemphaanstraat 24b, 20 uur; ’t
Wijkhuis, Texelstroomlaan 5, 20
uur.

Liset van Ravenzwaaij

Filatelie

Julianadorp ✱ ,,Bij sommige leerlingen zie je echt de wanhoop in de
ogen, omdat ze de sommen maar
niet snappen’’, vertelt rekendocent
Hans de Zeeuw van het ROC Kop
van Noord-Holland in Den Helder
en Schagen. Samen met college
Mark Oppelaar is hij onlangs rekenteam.nl gestart om het rekenniveau van kinderen en jongeren op
niveau te krijgen. De Zeeuw: ,,Nog
even en jongeren kunnen geen
vervolgopleiding meer volgen als
zij de onlangs ingevoerde rekentoets niet halen. Vanaf 2020 wil de
overheid dat alle jongeren kunnen
rekenen op het niveau dat ze nodig
hebben voor hun vervolgopleiding
en werk. Maar wij zien dagelijks
dat veel leerlingen lang niet het
niveau hebben dat van ze verwacht
wordt. Een mbo-leerling met het
rekenniveau van een kind uit
groep zeven is eerder regel dan
uitzondering. Terwijl dat echt niet

Amivedi
Den Helder ✱ Amivedi registreert
vermiste en gevonden huisdieren in
Den Helder en omgeving.
Vermist
5 jan. kater zwart/wit, Doorzwin Julianadorp.
12 jan. roofvogel Finse Havik, Van
Ewijckkade Anna Paulowna.
16 jan. poes zwart/wit, Pluto Den
Helder.
16 jan. kater cypers rood/wit, Roggeveenstraat Den Helder.
16 jan. kater wit/zwart, Middenvliet
Den Helder.
Gevonden
14 jan. kater cypers grijs/wit, Nieuwstraat Den Helder.
17 jan. poes cypers grijs/wit, Hartenstraat Den Helder.
Informatie en gratis registratie:
Amivedi Den Helder EO,
e-mail denhelder@amivedi.com,
tel. 088-0063301.

Rekensom 1

Rekensom 2

Rekensom 3

Jonathan verdeelt 1.5 liter
appelsap over 5 glazen.
Hoeveel milliliter appelsap
zit er in elk glas?

Patrick fietst 9 km naar
school. Hij fietst met een
snelheid van 15 km/u. In
hoeveel minuten fietst
Patrick naar school?

Een plein in Gent heeft
een oppervlakte van 0,5
ha. Op 30% van de oppervlakte mogen terassen
staan. Het terras van
restaurant Briel is 5% van
de totale terrasoppervlakte. Op het terras van het
restaurant staat 1 tafel per
1,5m². Hoeveel tafels
staan er op het terras van
restaurant Briel?

nodig is. Met goede begeleiding in
kleine groepjes willen we ze laten
zien dat het haalbaar is om die
achterstand in te halen.’’

Ploeteren
De Zeeuw en Oppelaar werken bij
De Zeeuw thuis met groepjes van
maximaal vier kinderen per uur in
Julianadorp. Oppelaar: ,,Met een of
twee uurtjes in de week en wat
huiswerk zie je dat ze snel vooruit
gaan. Je kunt niet verwachten dat
ze na jaren ploeteren opeens heel
goed kunnen rekenen. Maar als het
kwartje eenmaal is gevallen, ze het
inzicht beginnen te krijgen, dan

krijgen ze de smaak te pakken en
halen ze opeens goede cijfers in
plaats van dikke onvoldoendes. Het
zelfvertrouwen is ook weer terug
en ze zien het nut van rekenen in.
Want we proberen ze ook duidelijk
te maken dat ze niet alleen moeten
leren rekenen om die ene toets te
halen, maar dat goed kunnen reken je dagelijks in allerlei situaties
op weg helpt.’’
Kinderen die bij de docenten binnenkomen krijgen eerst een rekentoets waarmee getest wordt op
welk niveau het kind zit. ,,Die test
is zo opgezet dat we heel specifiek

kunnen zien waar het probleem
zit’’, vertelt De Zeeuw. ,,Heeft
iemand moeite met verhoudingen?
Dan komen we er via de test achter
dat hij eigenlijk al moeite heeft
met breuken en dat dáár het voornaamste probleem zit. En dan
kunnen we samen aan de slag.’’
Zie ook: www.rekenteam.nl

Lucht vogelasiel
nog niet geklaard
Delano Weltevreden

d.weltevreden@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder ✱ Het bestuur van vogelasiel De Paddestoel moet uitgebreid worden met mensen die een
democratische organisatie willen.
Als het bestuur van Jack de Graaf dat
niet wil, is het best mogelijk dat zich
een tweede bestuur vormt. Dat
denkt gemeenteraadslid Marinus
Vermooten. ,,Het bestuur moet leden accepteren, want volgens de statuten is het vogelasiel een vereni-

ging’’ vindt Vermooten die zegt aspirant-lid van het vogelasiel te zijn.
,,Als het bestuur wordt uitgebreid
en leden worden toegestaan, kan er
een andere wind in die organisatie
gaan waaien.’’
Voorzitter Jack de Graaf van het vogelasiel wacht op de uitnodiging
van Fred van Vliet die met een groep
anderen achter beheerster Jamy van
Meer staat. Van Vliet verwacht dat
het gesprek eind deze maand zal
plaatsvinden. De Graaf wacht het
rustig af. ,,Ik denk dat er een onafhankelijk persoon moet zijn die het
gesprek in goede banen leidt. An-

ders wordt het lastig praten.’’ De
voorzitter van het vogelasiel is verbaasd over de rol van Vermooten.
,,Hij zegt geen partij te zijn in deze
zaak. Omdat hij veel geld aan het vogelasiel heeft geschonken, wilden
we met hem praten. Maar daar had
hij geen behoefte aan. Maar hij praat
wel met de tegenpartij. Dat is raar.
Dan ben je dus wel partij.’’ Hij vindt
het jammer dat communiceren met
de ’tegenpartij’ zo lastig is. ,,We hoeven het niet met elkaar eens te zijn,
maar we moeten wel met elkaar praten. Uiteindelijk gaat dat ook gebeuren, daar ben ik van overtuigd.’’

Filatelisten Vereniging Den Helder,
19 uur bijeenkomst in Ten Anker, Timorlaan 139, vrij toegang.

Zwembaden
Aquacentrum Den Helder: Recreatiebassin 7-11.45, 13-20.30 + 20.3021.45 uur. Trainingsbassin: 7-10.30,
15-17, 19-20.30 + 20.30-21.45 uur. Uitzwembassin: 7-11.45, 13-20.30 +
20.30-21.45 uur.
Den Krieck, Breezand: vandaag
30°C. Diep: gehandicapten 9.30-11
uur; volwassenen 13.30-15 uur; vrij
15.30-17 en 20-21 uur. Ondiep: baby
8.30-9.30 uur; puppy/peuter 9.30-11
uur; ouder/kind 13.30-15 uur; zwangeren 18.30-20 uur.
Ooghduyne: vandaag 10-18.45 uur.
De Venne, Hippolytushoef: vrij 7-9
en 18-19 uur; ouder/kind (t/m 5 jaar)
9-10.15 uur; MBVO (50+) 10.15-11.45
uur; banen (14+) 19.45-20.45 uur.

Uitleen
KopGroep Bibliotheken vandaag:
Centrale 10-20 uur, Nieuw Den Helder 14-17 uur, Servicepunt De
Schooten 14-16.30 uur, Julianadorp
gesloten, Texel 14-20.30 uur.
Stichting Kunstuitleen Den Helder,
Willemsoord 52a, gesloten.
Speel-o-theek ´t Stokpaardje, basisschool De Verrekijker, Vogelzand
4104, vandaag 13.30 tot 16.30 uur.

Politie
Spoedgevallen politie, brandweer
en ambulance: tel. 112.
Politie niet-spoedeisend: tel. 09008844.
Anonieme misdaadmelding: tel.
0800-7000.

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas: tel. 0800-9009.
Openbare verlichting: tel. 14 0223.
Water: tel. 0800-0232355.
Woningstichting: centrale verwarming/geisers tel. 0223-635545 (Energie Service); overige klachten: tel.
0223-677677.
Woontij: centrale verwarming/geisers: tel. 0223-635545 (Energie Service); overige klachten: tel. 0889666845.
Kabeltelevisie: 0900-1884.

