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Regionaal 5

Den Helder

Bioscopen
UTOPOLIS: Hallo Bungalow: 18.45
+ 21.30 uur. Fashion Chicks: 18.45
uur. Bridge of Spies: 18.45 + 21.15 uur.
THG: Mockingjay part 2 (3D): 18.45
+ 21.15 uur. Spectre: 18.30 + 21.00 uur.
Paranormal Activity: The Ghost Di-
mension (3D 16+): 21.45 uur. Ja, Ik
Wil!: 18.45 + 21.45 uur.
CINEMA TEXEL: THG: Mocking-
jay part 2 (3D): 20.00 uur. Spectre:
19.30 uur.

IJsbaan
IJsbaan Beatrixstraat, 13.00-21.00
uur.

Bingo
Boerderij De Schooten, Gr. M. van
Waardenburglaan 22, 19.30 uur; El-
to, Crocusstraat 64a, 19.30 uur.

Klaverjassen
Dorpshuis Julianadorp, Middel-
zand 3504, 20.00 uur (koppel); De
Overzet, Kemphaanstraat 24b, 20.00
uur.

Parkinson
Boerderij De Schooten, Gr. M. van
Waardenburglaan 22, 13.30 uur in-
loop voor mensen met Parkinson.

Zwembaden
Aquacentrum Den Helder: Recrea-
tiebassin 7.00-11.45, 13.00-20.30 +
20.30-21.45 uur (18+). Trainingsbas-
sin: 7.00-11.45, 15.00-17.00 + 19.00-
20.30 uur. Uitzwembassin: 7.00-
11.45, 13.00-20.30 + 20.30-21.45 uur
(18+).
Den Krieck, Breezand: vandaag
30°C. Diep: gehandicapten 9.30-
11.00 uur; volwassenen 13.30-15.00
uur; vrij 15.30-17.00 en 20.00-21.00
uur, conditie 22.00-22.30 uur. On-
diep: baby 8.30-9.30 uur; puppy/
peuter 9.30-11.00 uur; ouder/kind
13.30-15.00 uur; zwangeren 18.30-
20.00 uur.
Ooghduyne: vandaag 10.00-19.00
uur.
De Venne, Hippolytushoef: vrij
7.00-9.00 en 18.00-19.00 uur; ouder/
kind (t/m 5 jaar) 9.00-10.15 uur;
MBVO (50+) 10.15-11.45 uur; banen
(14+) 19.45-20.45 uur.

Uitleen
KopGroep Bibliotheken vandaag:
Centrale 10.00-20.00 uur (verkoop
afgeschreven materialen), Nieuw
Den Helder 10.00-17.00 uur (16.00-
17.00 uur e-bookspreekuur), Service-
punt in Boerderij De Schooten
14.00-16.00 uur, Julianadorp 10.00-
17.00 uur, Texel 14.00-20.30 uur.
Stichting Kunstuitleen Den Helder,
Willemsoord 52a, gesloten.
Speel-o-theek ´t Stokpaardje, basis-
school De Verrekijker, Vogelzand
4104, vandaag 13.30-16.30 + 19.00-
20.30 uur.

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas: tel. 0800-9009.
Openbare verlichting: tel. 14 0223.
Water: tel. 0800-0232355.
Woningstichting: cv/geisers tel.
0223-635545; overige klachten: tel.
0223-677677. Woontij: cv/geisers:
tel. 0223-635545; overige klachten:
tel. 088-9666845.
Kabeltv: 0900-1884.

In ’t kort

advertentie

Paul Grooteman uit Julianadorp is
er in geslaagd met zijn vrienden
Hans en Fabienne Buijing en andere
Nederlanders anderhalf huis neer te
zetten en de fundering van twee an-
dere huizen te storten.
,,De Nepalezen moeten nu laten
zien dat het ze het zelf kunnen”,
meldt het bouwteam. In augustus
dit jaar stond Grooteman nog aan de
vooravond van het avontuur in het
verre Nepal. ,,We willen de door de

aardbeving getroffen inwoners van
het dorp Thulo Parsel helpen door
ze weer een stevig onderdak te ge-
ven'', vertelde hij toen.
De praktijk was echter weerbarstig.
Er was een brandstofcrisis in de re-
gio en dat leverde een forse vertra-
ging van de bouw op. 

Doelstelling
,,We hebben echter ondanks de
brandstofcrisis onze doelstelling
behaald: huis 1 is zo goed als af, huis
2 is gemetseld tot een meter hoog en
de balkenlaag is erop bevestigd. De
funderingen van huis 3 en 4 zijn ge-
stort. We hebben de Nepalezen ge-
leerd hoe ze het huis moeten bou-
wen en tussen de Nepalezen hebben
we enkele talenten ontdekt. Sommi-
gen kennen het hele bouwproces

van A tot Z, anderen zijn heel goed
in onderdelen als metselen, met de
zaag- of slijpmachine werken”,
meldt Fabienne Buijing. 
Het echtpaar Buijing en Julianador-
per Grooteman zijn dankbaar voor
de hulp van donateurs en sponsors,
maar zetten nog geen streep onder
het project. Buijing: ,,De komende
tijd moeten de Nepalezen vier hui-
zen afbouwen. We hebben daarvoor

een goed team samengesteld. Pas als
er vier huizen af zijn, starten we met
de bouw van het volgende huis. Van-
af nu gaan we huis voor huis bou-
wen.”

Lastig kiezen
Volgens Fabienne Buijing is het een
hele lastige keuze voor wie er eerst
gebouwd gaat worden: ,,Want alle
gezinnen leven in een schrijnende
situatie. Ook hebben we nog niet ge-
noeg geld om voor iedereen te bou-
wen en gaan we weer donateurs be-
naderen.”
Wie meer wil zien van het project
kan een kijkje nemen op facebook
bij Thulo Parsel. Ook is er een websi-
te: helpingthuloparsel.nl Wie wil
helpen: NL 36 RABO 0303078138 tnv
stichting Helping Thulo Parsel. 

Nepalezen staan in de fundering van hun nieuwe huis. Inzet: Paul Grooteman FOTO BUIJING

Thuis na bouwen in Nepal
Huizen in
rampgebied
neergezet

Arie Booy 
a.booy@hollandmediacombinatie.nl

Julianadorp ✱ Hij is weer thuis na
huizen bouwen in het door aardbe-
ving getroffen dorp Thulo Parsel in
Nepal.

Kerstliederen
Julianadorp ✱ In de Ontmoetings-
kerk in Julianadorp aan de Parklaan
is zondag 13 december om 19.30 uur
een dienst van lezingen en kerstlie-
deren: een in Engeland traditionele
Anglicaanse dienst. Deze bestaat uit
negen lezingen afgewisseld met be-
kende liederen vanaf eind 18e eeuw.
Voor deze dienst zijn liederen geko-

zen die, hoewel enkele niet tot het
gebruikelijke Nederlandse kerstlie-
derenrepertoire behoren, toch door
iedereen mee te zingen zijn. De le-
zingen van Genesis via de profeten
tot de evangelisten worden door ge-
meenteleden uit alle geledingen van
de Ontmoetingskerk verzorgd. Tus-
sendoor zingt een klein koor diverse
stukken, onder andere een tweetal
carols van John Rutter. 

En verder

Den Helder ✱ De op komst zijnde
aanlandplicht die vissers ver-
plicht bijvangst mee te nemen
naar de wal, wordt zaterdag we-
derom besproken op een bijeen-
komst in de visafslag. Vorige
week was er al een informatieve
middag, maar komende zaterdag
wordt tekst en uitleg gegeven
over projecten van de Coöperatie-
ve Visserij Organisatie over aan-
landplicht. 

Zes projecten
Ger Meun van VisNed legt uit:
,,De CVO heeft een zestal onder-
zoeksprojecten opgestart waar-
binnen mogelijkheden gezocht
worden om overleving van dis-
cards (bijvangst) te kunnen me-
ten en te verhogen. Door via tech-
nische toepassingen selectiever te
vissen en zoveel mogelijk waarde
te halen uit de verwerking van
discards. Daarnaast is het project
’Best-practices’ opgezet waarin

getracht wordt om uit de andere
CVO- projecten initiatieven en
ontwikkelingen voor enkele vis-
serijmethoden te bundelen. Het
bundelen van deze gegevens zal
als input gebruikt worden voor
een verkenning van de sociaal-
economische impact van de aan-
landplicht op de Nederlandse
kottervloot”, aldus Beun.

Resultaten
De aanlandplicht is een Europese
maatregel die er op gericht is om
het sterven van gevangen en weer
overboord gegooide ondermaatse
vis te beperken. Vissers stellen
echter dat het overboord gooien
beter is dan meenemen. Veel vis
leeft nog en als ze dood is, hebben
andere vissen er voedsel aan. Tij-
dens de bijeenkomst in Den Hel-
der zaterdagochtend zullen de re-
sultaten toegelicht worden en is
er de gelegenheid om vragen te
stellen. Vissers en andere belang-
stellenden komen van 10.45 tot
12.45 uur bijeen in de visafslag.

Weer bijeenkomst over
aanlandplicht in afslag
Arie Booy


