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Stad en Streek

De technologische ontwikkelingen gaan
razendsnel tegenwoordig. Zo heb je Zig-
go nodig om te internetten en te e-mai-
len via de kabel; zo heeft de kabelaar zelf
geen mailadres meer. Alweer over op een
ander systeem?

Tweet van de dag
@Seepiejw ’Ik stuur u wel even
een mailtje met het
verzendbewijs'. @ZiggoWebcare :
'dat is niet mogelijk, we
hebben geen mailadres'.
Huh? Que pasa? #tweet van de dag

Opgaven voor de agenda kunnen op
werkdagen tot 10.00 uur worden
doorgegeven op tel: (0224)224430 of
per e-mail: redactie.sc@nhd.nl 

Woensdag 6 januari
Anna Paulowna Inloophuis De
Sluis, Molenvaart 23 (naast de kerk),
10.00-12.00 uur open voor ontmoe-
ting, gezelligheid, een luisterend
oor en koffie.
Anna Paulowna Snuffelmarkt,
Molenvaart 21-23 naast NH kerk,
9.30-14.30 uur, info tel. 0223-532691.
Hippolytushoef Jongerencentrum
The Gate Hippolytushoef, Belt-
straat 7-9, 19.00-21.30 uur inloop.
Petten Inloopspreekuur vrijwillig
onafhankelijk adviseur, voor hulp
bij onder andere administratie, keu-
kentafelgesprekken, Wmo voorzie-
ningen, dagbesteding van 10.00 tot
12.00 uur in het Dorpsontmoetings-
punt. Bellen kan ook: tel. 0224-
272880 (werkdagen 9.00-12.00 uur).
Petten Dorpsontmoetingspunt in
het kerkje op het Plein, elke eerste
woensdagmiddag van de maand
14.00-16.00 uur, themamiddag.
Schagen Bijeenkomst Cocaine Ano-
nymous Schagen zelfhulpgroep
voor alle drugs, alcohol, gedragsver-
slavingen, aanvang 20.00 uur, loca-
tie Herenbosstraat 20.
Schagerbrug In het bijgebouw van
de kerk, een inloop van 14.00 tot
16.00 uur, voor een praatje, gezellig-
heid, lezen en een spelletje. Voor ie-
dereen, gratis toegankelijk. 
Tuitjenhorn Gratis e-bookspree-
kuur van 16.00 tot 17.00 uur in bi-
bliotheek.
’t Veld Dorpsontmoetingsplek
(DOP), Rijdersstraat 86, 9.00-12.00
uur, Woonzorggroep Samen aanwe-
zig.
’t Zand Digitaalspreekuur, van
10.00 tot 11.30 uur, in de bibliotheek.

Donderdag 7 januari
Middenmeer Jongerencentrum
The Gate Middenmeer, Kerkring 1,
19.30-22.00 uur inloop.
Schagen Inloopspreekuur Werk en
Inkomen, 09.00-12.00 uur, Wester-
park 20, 0224-210400.
Schagen Inloopochtend in de Grote
Kerk, van 10.00 tot 12.00 uur, Markt. 
Schagen Zorgcentrum de Bron,
10.00-12.00 uur, digiBron voor vra-
gen over digitale apparatuur.
Schagen De Waldhoorn, Kievitlaan
29 (Waldervaart achter Vomar), 14.00
uur, klaverjassen/biljarten.
Schagen Leescafé in bibliotheek
aan de Torenstraat 1 van 10.00 tot
11.30 uur. 

Vrijdag 8 januari
Middenmeer ’t Arker Boetje, Brug-
straat, 19.00-20.00 uur, kleding-
beurs (inbrengen maandag en vrij-
dag 09.00-12.00 uur).
Petten Digitaalspreekuur, van 10.00
tot 11.30 uur, in het DOP(Zijperweg
3A).
Schagen Bijeenkomst Filatenlis-
tenvereniging ’West Friesland’, aan-
vang 19.30 uur, Regiuscollege Oran-
jelaan 2.
Schagen De Balie, Markt 18, 10.00-
12.00 uur, Wijkverpleging aanwe-
zig.

Agenda

NLG Holland pakt zijn voortrek-
kersrol breed aan. De aangesloten
kwekers hopen dit eerste jaar twin-
tig procent van hun oogst gezamen-
lijk te verkopen aan gemeenten in
binnen- en buitenland voor aankle-
ding van stadsparken. Tegen een
prijs van twintig procent hoger dan
voor gangbaar geteelde bollen.
,,Een eerlijke prijs voor eerlijke bol-
len. Via gemeenten willen wij de
consument wijzen op het belang
van een gezond bodemleven voor
sterke en weerbare planten”, legt
oud-kweker Tamis uit.
De coöperatie duidt op een kente-
ring in de bollensector. Een groeien-
de groep kwekers in en buiten het
Noordelijk Zandgebied zet stappen
om het milieu meer te ontzien. ,,Om

beter te kunnen inspelen op regel-
en wetgeving die steeds verder zal
worden aangescherpt. Niet afwach-
ten, maar zelf vernieuwingen ont-
dekken”, aldus Tamis. ,,Twee stap-
pen vooruit, één achteruit. Lastig,
maar dan kom je wel verder.”
Regionale voorlopers vormden eer-
der praktijknetwerk ’Natuurlijk le-
ven, natuurlijk telen’. Als coöperatie
biedt de samenwerking meer moge-
lijkheden. ,,Met het netwerk waren
we op de goede weg. In vier jaar tijd
vijftig tot zeventig procent minder
gebruik van chemische middelen en
kunstmest. Het is zaak door te pak-
ken, iets op gang te brengen.”
NLG Holland geeft in ’t Zand work-
shops. Deze maand zijn er drie, on-

der meer over bollenteelt zonder te
ploegen. Proeftuin Zwaagdijk bege-
leidt experimenten op bedrijven.
,,Wij willen kennis opbouwen en er-
varingen uitwisselen over zo ecolo-
gisch en duurzaam mogelijke teelt
van bloembollen. Nu nog op eigen
kracht, zonder subsidie.”
De branche volgt het pionierswerk

nauwlettend. Het aantal deelne-
mers van de coöperatie zal zich dit
jaar verdubbelen, verwacht Tamis.
Er hebben zich daarnaast al dertig
bedrijven als ’belangstellend’ ge-
meld. Over twee weken gaat de web-
site www.nlgholland.nl online.
Maandelijks wordt een uitgebreide
nieuwsbrief samengesteld. 

Bloembollenbedrijven bundelen krachten om strengere regels vóór te zijn

Pioniers in coöperatie
Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder ✱ Negen bloembollen-
kwekers uit de regio vormen de
nieuwe coöperatie NLG Holland,
Natural Living and Groth Holland.
Deze pioniers verenigen zich om
strengere regels voor chemische be-
strijdingsmiddelen en kunstmest
vóór te zijn. Voorzitter is Rob Tamis
uit Den Helder. Leden van de coöperatie. FOTO NLG Ook kwekers in de Zijpe doen mee in de coöperatie. ARCHIEFFOTO JOHN OUD

De negen deelnemende kwekers
Zij vormen de nieuwe coöperatie NLG-Holland: Peter Zonneveld,
Julianadorp; Piet Warmerdam, Den Helder; Cock Hulsebosch, Scha-
gerbrug; Nico Blokker, Sint Maartensvlotbrug; Johan Huiberts, Sint
Maartensbrug; Carlo van Schagen, Egmond-Binnen; Pieter Pronk,
Nibbixwoud; Johan Koeman, Hoogkarspel; Jack Vriend, Sijbekarspel.

Mits u de juiste kiest. Mij bijvoor-
beeld. Nee, ik heb geen stam-
boom. Maar weet u wel wat die
aristocraten kosten?
En dan moet je nog opvoeden
ook. En u wilt niet weten wat voor
akeligs er uit zo’n schattige pup
kan groeien.
Ik ben helemaal af. Kerngezond,
gecastreerd en drie en een half
jaar. Goedgemutst, aanhankelijk
en speels. Ondanks mijn beschei-
den gestalte voor de duvel niet
bang. Met andere honden ben ik
heel sociaal. Katten ken ik niet
echt. Maar ik ben opportunistisch
genoeg om in ruil voor een warm
mandje aparte allianties te slui-
ten.

Handtas
U zocht eigenlijk iets groters? Oh.
Zoiets dat u de oren van de kop
eet? Helemaal zelf weten, natuur-
lijk. Maar met mij hebt u niet al-
leen een handzaam formaat; ik
ben ook nog eens uniek. Geluk-
kig wel. Ik moet er niet aan den-

ken op elke straathoek een kopie
van mezelf tegen te komen. Nog
wel even dit. Voor een handtas
ben ik een maatje te groot. Meer
nog qua ego als postuur. 
Voor een fijn uitstapje wil ik wel
in een weekendtas of in het fiets-
mandje. Dat dure sportschool
abonnement kan de deur uit.
Hier staat uw persoonlijke trai-
ner. Is goed voor ons allebei. Want
ik ben best een beetje druk van
mezelf. Tipje; masseer mijn nek
zachtjes en ik raak zo ontspannen
als een deurmat. 
Graag zit ik op schoot en u mag de
tv zender uitkiezen. Gezellig.’’
Ontmoeten kan van een tot vier in
het asiel aan de Ambachtsdijk 7
(0224-551818). Niet op zondag en
donderdag. Of op afspraak. Zijn
wij voor elkaar voorbestemd? 

’Handzaam en uniek bovendien’
Tuitjenhorn ✱ ,,Het besluit is ge-
vallen. U neemt een hond. Gefeli-
citeerd! Daar kunt u heel geluk-
kig van worden.

Klein maar dapper en heel aanhankelijk. FOTO WENDY DE MOEL

Weesdier
Een wekelijkse zoek-
tocht naar huiselijk
geluk. Voor verschoppe-
lingen in het asiel.
Ditmaal voor. Nail (tja).


