ZATERDAG 10 JANUARI 2015

Engelmunduskerk bestolen, veel schade
Marieke de Kok
Driehuis ✱ Dieven hebben voor duizenden euro’s schade gemaakt bij de
Engelmundusparochie in Driehuis.
Ze hebben ingebroken in de pastorie aan de Driehuizerkerkweg waar
ze twee kluizen, telefoons en divers
andere voorwerpen hebben gestolen. In het hele pand hebben ze een
flinke ravage aangericht. Zo is het

appartement van de pastoor compleet binnenstebuiten gekeerd.
De inbraak had plaats tussen woensdag 7 jan 22.30 uur en donderdag 8
jan 09.19 uur. ,,Ze zijn via de achterdeur binnengekomen’’, vertelt koster Wim Wilmsfloet. ,,Ze hebben de
deur opengebroken met een zware
koevoeten. Ze hebben vrijspel gehad
in de achtertuin, want niemand
heeft iets gehoord of gezien.’’

Eenmaal binnen is een kluis uit het
kantoor op de begane grond gestolen. ,,Er zat wel wat geld in, maar
niet veel. De penningmeester was
net langs geweest om de jaarafrekening compleet te maken, namelijk.
Maar er zaten wel waardevolle papieren in. Voor hen is het niets
waard, voor ons heel vervelend dat
we ze missen.’’
Na de begane grond volgt het kan-

toor van Buurtzorg waar ook een
kluis, enkele telefoons en een ipod
worden meegenomen. Nog een verdieping hoger is het appartement
van de pastoor doorzocht. ,,Ze hebben echt de tijd genomen want werkelijk alles was overhoop gehaald.
Er lag helemaal niets meer in de kasten. Vooral het kantoor is doorzocht.’’ De pastoor was op het moment van de inbraak op vakantie.
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Bosuilenstand sterk gedaald
Broedparen
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Castricum ✱ De bosuilenstand in
het duingebied tussen Wijk aan Zee
en Schoorl is de afgelopen twee jaar
sterk afgenomen. Na een periode
van achteruitgang en daaropvolgend herstel is het aantal broedparen van 77 in 2012 vorig jaar gekelderd naar 51.
Dat meldt de Castricumse uilenexpert Arend de Jong. Hij verwacht
overigens het komend voorjaar een
krachtig herstel van de populatie.
De Jong trekt elk jaar in februari, in
de broedperiode, de duinen in om
de uilen te tellen. Dat doet hij in het
donker, als de uilen actief zijn, door
het geluid van de bosuil te imiteren.
Zit er een uil, dan voelt die zich bedreigd en roept terug om de indringer uit zijn territorium te jagen. Op
die wijze telt De Jong de uilen.
Vorig jaar telde hij er in het duingebied slechts 51. De Jong ligt er niet
wakker van. Het is de natuur. ,,Het
heeft te maken met het slechte
’mastjaar’ 2012, toen er heel weinig
beukennootjes en eikels waren. Dat
had tot gevolg dat er weinig muizen
waren. Bosuilen eten muizen. Als er
geen muizen zijn, neemt het aantal

Weer bestelbus
opengebroken
Uitgeest ✱ Een op De Terp
geparkeerde bestelbus is in de
nacht van dinsdag op woensdag
opengebroken. Uit de auto is
gereedschap weggenomen.
’Wederom’ twittert wijkagent
Frans Pals van Uitgeest, die
vraagt aan de bewoners goed op
te letten. En meteen de politie te
bellen bij ’verdachte bewegingen’ rond auto’s.
De wijkagent meldt ook, ’s
avonds verschillende keren
poolshoogte te hebben genomen
bij het Zienhouse. Dit naar
aanleiding van klachten over het
lastig vallen van jongeren door
jongeren. ,,Er waren veel jeugdigen, maar geen gedoe.’’

Bijeenkomst
slechthorenden
Castricum ✱ Logopediste Martine Meilink geeft donderdag van
10.30 tot 12 uur een presentatie
voor mensen die slechthorend
zijn over de mogelijkheden van
spraakafzien (liplezen) in het
Rode Kruisgebouw aan het
Kooiplein 24 in Castricum.
Tijdens de bijeenkomst zijn
mensen aanwezig die ervaring
hebben met spraakafzien. De
bijdrage voor de bijeenkomst is
2,50 euro.

In het gebied tussen Wijk
aan Zee en Schoorl telde
Arend de Jong in 2010 60
paren, in 2011 73 paren, in
2012 77 paren, in 2013 65
paren en vorig jaar 51. De
meeste zaten in 2014 in de
duinen. Eén paar broedde
in Beverwijk en één op
landgoed Marquette.

Bosuil.

bosuilen af. Andere soorten hadden
er ook last van. Er is een torenvalk
gesignaleerd die op hagedissen aan

ARCHIEFFOTO JAN HENDRIKS

het jagen was.’’
Na het topjaar 1992 met 113 broedparen, nam de bosuilenpopulatie in de

duinen gestaag af. Tien jaar later waren er nog maar dertig paartjes over.
Reden was de entree van de havik in

de duinen. Een geduchte bosjager
die graag bosuilen eet. De Jong: ,,De
bosuilen die zich hebben weten aan
te passen aan de havik, hebben het
overleefd. Zij hebben geleerd zich
gedeisd te houden op de momenten
dat de havik jaagt. De nakomelingen van deze overlevers weten op
hun beurt ook te overleven. Dat is de
natuurlijke selectie.’’
Komend voorjaar zijn de voortekenen voor de uilen gunstig. De Jong:
,,De muizenstand is geëxplodeerd.
Het barst van de muizen in het bos.
Dat is goed nieuws voor de bosuil en
voor andere roofvogels en roofdieren in de duinen. Ik verwacht dat ik
dit jaar veel meer broedparen zal
vinden.’’

ATB-race Egmond-Pier-Egmond en Halve Marathon

Egmond dicht voor het sportweekend
Van onze verslaggeefster
Egmond aan Zee ✱ Om de toestroom van de tienduizenden bezoekers aan het jaarlijkse sportweekend Egmond aan te kunnen,
heeft de gemeente Bergen verkeersmaatregelen getroffen. Het dorp
gaat goeddeels op slot om opstoppingen en onveilige situaties zoveel
mogelijk te voorkomen.
De zestiende ATB Strandrace AGU
Egmond-Pier-Egmond is vandaag
en morgen voor de 43e keer de PWN
Egmond Halve Marathon.
Vandaag is de Boulevard Zuid afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
tussen 8 en 18 uur. De Sportlaan
wordt verkeersluw gehouden tussen 8.30 en 18 uur.
Morgen is Egmond aan Zee vanaf
acht uur afgesloten voor binnenkomend verkeer. Alleen bussen en
hulpverleningsorganisaties worden
doorgelaten. De politie geeft ’s
avonds rond 18 uur de weg weer vrij.
Verder geldt er voor meerdere plekken een parkeerverbod, waaronder
de Boulevard Noord, het Vuurtorenplein en de Plevierenlaan.
De precieze locaties en tijden staan
op de website van de gemeente Bergen.
Automobilisten die de borden negeren, lopen het risico op een weggesleepte auto. Ophalen kost vervol-

Aan de halve marathon doen 17.000 lopers mee.

gens 200 euro.
Meer informatie over de maatregelen en over het openbaar vervoer
rond het evenement staat op

www.bergen-nh.nl.
De mountainbikewedstrijd Egmond-Pier-Egmond begint vandaag
om 12.15 uur; een uur en een kwar-
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tier later dan gepland. Dit omdat
het strand anders te smal is voor de
4000 deelnemers richting VelsenNoord.

