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Gebruikers Veerburg willen beheer tijdelijk overnemen
Martijn Gijsbertsen

Anna Paulowna Q De gebruikers
van sporthal Veerburg in Anna Paulowna zijn bereid tot in ieder geval
medio 2019 het beheer van de zaal
(exclusief verpachte horeca en particuliere trainingszalen) van de gemeente over te nemen.
,,We hebben de intentie uitgesproken om taken op ons te nemen, zodat de hal niet per 1 januari 2018

dicht hoeft’’, aldus voorzitter Siem
van Balen Blanken van SV Kleine
Sluis (onder meer handbal, korfbal
en zaalvoetbal).

Schoonmaak
Behalve de Polderse omnivereniging willen ook judoclub De Uitkomst, Dokev (gymnastiek/turnen),
Dansschool Marianne en musicalstichting Ap-Art mensen leveren
voor administratie en schoonmaak.

Voorwaarde is dat Hollands Kroon
jaarlijks 25.000 euro op tafel legt. De
gemeente wil Veerbrug liefst afstoten. De zaal is een schip van bijleg en
kost de gemeente nu per jaar het
twee- tot drievoudige.
Woordvoerster Noortje Slot beaamt
het relaas van Van Balen Blanken en
stelt dat afspraken nog nader moeten worden uitgewerkt.
,,In de tussentijd gaan wij als SV
Kleine Sluis ons best doen om on-

derzoek uit te voeren naar wat het
kost om een nieuwe sporthal op ons
complex aan de Randweg voor elkaar te krijgen’’, stelt de Kleine
Sluis-voorzitter. ,,Wij dachten dat
de gemeente het initiatief zou nemen om offertes op te vragen en een
begroting te maken. Dat is een misverstand, nu pakken wij dat op.’’
SV Kleine Sluis heeft dat plan eerder
gepresenteerd en denkt dat het rond
de twee miljoen euro kost.
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Leerlingen van basisschool De Sluis planten bollen voor meer ’Kleur voor de Deur’

’Het kontje moet onderaan’
Yanaika Zomer
redactie.hc@nhd.nl

Anna Paulowna Q „Wat zullen de
bijen blij met jullie zijn. Lekkere
bloemetjes.” Een vrolijk kinderstemmetje geeft antwoord: „En lekker vieze handen!” Het is Thijmen
van Teuningen (7) van basisschool
De Sluis. Samen met zijn schoolgenootjes plant hij bloembollen voor
het project ’Kleur voor de Deur’.
Jac. van der Geer van hoveniersbedrijf Jacarodeo uit Den Oever is de
man achter het project. Zojuist heeft
hij de leerlingen verteld waarom
bloemen zo belangrijk zijn. Thijmen weet het nog wel ongeveer:
„Dan vliegen de bijen eroverheen en
dan krijgen we vruchtjes en honing.” Ella Mentjens (8) heeft het
ook goed begrepen. „We planten
bloemen zodat de bijen niet superlang hoeven te vliegen om eten te
vinden. Ze gaan ’poef’ in het bloemetje, halen de nectar eruit en in de
bijenkorf maken ze daar honing
van.” Met poef bedoelt ze het stuifmeel waar Jac van der Geer over vertelde. Noodzakelijk om bloemen,
maar ook andere gewassen te verspreiden. Max Blom (7) weet waarom: „Bijen zijn heel belangrijk voor
onze voeding. Voor de honing en
ook de tomaatjes en aardbeien.” Precies zoals hem van tevoren is uitgelegd graaft hij een kuiltje en legt er
een bolletje in. „Het kontje moet onderaan”, vertelt hij lachend. „Anders
komt ’ie onder de grond uit.”

Groei
’Kleur voor De Deur’ is een samenwerking tussen gemeenten, basisscholen, lokale sponsors en Jacaro-

advertentie

De kinderen pakken het bollenplanten serieus aan.

deo. Eigenaar Jac van der Geer begon
het project zeven jaar geleden toen
steeds meer gemeenten ervoor kozen hun groenstroken te laten vergrassen. Hij biedt ze een onder-

houdsarm alternatief in de vorm
van ’doelgroepmengsels’ die bijen
of vlinders aantrekken. De mengsels
blijven vijf jaar staan. Van der Geer:
„Elk jaar zijn er twee nieuwe dorpen

advertentie
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aan de beurt. In het vroege voorjaar
kleurt zo langzaamaan de hele regio. Dit jaar doen we Abbekerk en
Anna Paulowna. Hollands Kroon is,
net als Heerhugowaard en Medem-

blik, belangrijk voor ons. Al sinds
het begin doen ze elk jaar mee. Zo
groeit het aantal locaties per dorpskern, het aantal scholen dat meedoet én het aantal bijen.”

Klaverjasavond
in Brink 55
Slootdorp Q In Brink 55 in
Slootdorp is vanavond een koppelklaverjasavond, gehouden
door Slootdorps belangen. Liefhebbers kunnen zich tot half
acht in de zaal inschrijven voor
vier euro per persoon. Voor meer
informatie: tel. 0227-581311 of
0227-581787.

Werk Rotgans
besproken
Callantsoog Q In dorpshuis
Kolfweid wordt vanavond het
werk van kunstenaar Henk
Rotgans (1910-1989) besproken.
Beeldconservator Jesse van Dijl
neemt mensen via het witte
doek mee naar het Callantsoog
zoals Rotgans het zag en vastlegde. De presentatie begint om
acht uur en is gratis.

