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Stad en Streek

men en gaan. Als het echt koud is en
mensen de winter helemaal beu
zijn, dán komen de eerste krokussen
op”, aldus Jac van der Geer. „We zijn
begonnen in de periode dat gemeen-
ten steeds minder budget hadden
voor groenvoorziening. Ze lieten
heel veel vergrassen. Zonde van het
openbaar groen, want we hebben
een prachtig streekproduct waar
mensen blij van worden. Bollen zie„Het fijne aan bloemen is dat ze ko-

je vooral op de velden. Wij halen ze
naar de mensen toe.”
De bollenmengsels, die ook bijen
aantrekken, blijven vijf jaar staan.
Van der Geer werkt samen met spon-
soren en gemeentes. De meerder-
heid van de dorpskernen in Hol-
lands Kroon stelde al ruimte be-
schikbaar en ook Heerhugowaard
en Medemblik doen mee aan het
project. 

„Zodra de eerste groene puntjes te
zien zijn, worden borden geplaatst
met de namen van de bedrijven die
hebben bijgedragen”, zegt Van der
Geer.
De eerste bollen van het seizoen
worden vandaag geplant met leer-
lingen van basisschool Sint Antoni-
us in Nieuwe Niedorp. 
Bij goed weer is morgen Kreileroord
aan de beurt. 

Yanaika Zomer

Middenmeer ✱ De zesde editie van
’Kleur voor de Deur’ begint van-
daag. Dit bloembollenproject, on-
der leiding van hoveniersbedrijf Ja-
carodeo uit Middenmeer brengt
voor het zesde achtereenvolgende
jaar bloemenpracht naar plaatsen in
de hele regio.

Dorpen krijgen weer ’Kleur voor de Deur’ 

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. 
U kunt ook langskomen bij ons kan-
toor aan de Rensgars 3 in Schagen.
Het kantoor is dagelijks van 9.00
uur tot 17 uur geopend.

Donderdag 27 oktober
Anna Paulowna Ontmoetings-
groep mantelzorgers, 13.30-15.00
uur, in wijksteunpunt Keijzershoff,
aanmelden: tel. 0223-747009.
Breezand Lezing voedingsthera-
peute Wendeline Mensink, Vrou-
wen van Nu-afdeling Anna Paulow-
na, aanvang 19.45 uur, zaal Samen-
vaart, Molenvaart 421.
Hippolytushoef Soos DAS, 13.00-
17.00 uur, in dorpshuis Hippo, Kerk-
hofsteeg.

Middenmeer Open inloopspree-
kuur, maatschappelijk werk, Jonge-
rencentrum The Gate, 9.30-10.30
uur, Brugstraat. 
Middenmeer Inloop Jongerencen-
trum The Gate Middenmeer, 19.30-
22.00 uur, Kerkring 1.
Middenmeer Lezing pomoloog Pé
van der Gracht, Vrouwen van Nu-af-
deling Wieringermeer, aanvang
20.00 uur in de Ontmoetingkerk De
Meerbaak. De kerk is gevestigd aan
de Professor ter Veenweg 4.

Schagen Inloopspreekuur Werk en
Inkomen, 9.00-12.00 uur, Wester-
park 20, info: tel. 0224-210400.
Schagen Leescafé, in bibliotheek
Markt18, Torenstraat 1, 10.00-11.30
uur.
Schagen DigiBron, voor vragen

over digitale apparatuur, 10.00-12.00
uur, zorgcentrum De Bron. 
Schagen Klaverjassen/biljarten,
14.00 uur, De Waldhoorn, Kievitlaan
29 (Waldervaart achter Vomar). 
Schagen Informatiemiddag ergo-
therapie, revalidatie- en behandel-
centrum Samen, 15.00-17.00 uur, in
De Ontmoeting, Jacob Ruijsdael-
laan 30.

Vrijdag 28 oktober
Callantsoog Smartlappenkoor,
20.30 uur, dorpshuis De Kolfweid,
Jewelweg, gratis.
Den Oever Workshops tegelmoza-
iek en open atelier, 9.00-12.30 uur,
Diny’s Mozaïek Boet, aanmelden:
tel. 06-19581773.
Hippolytushoef Inloop Veteranen
Contactgroep Wieringen, 15.00-
18.00 uur, in café De Kasteleen,
Nieuwstraat 26.
Hippolytushoef Halloweenmarkt,
15.00-21.00 uur, in centrum, met
spelletjesplein en workshops op ’t
Hoekje, 18.00 uur, spokentocht van
buurtvereniging Noordervenne.
Middenmeer Kledingbeurs be-
doeld voor minima, 19.00-20.00 uur
in ’t Arker Boetje, Brugstraat, (in-
brengen: maandag/vrijdag, 9.00-
12.00 uur).

Schagen Omring Wijkverpleging
aanwezig, 10.00-12.00 uur, De Balie
Markt18.
Schagen Klaverjassen SBOS, aan-
vang 14.00 uur, Onder de Acacia’s,
Acaciaplein 400.
Warmenhuizen Kleding- en speel-
goedbeurs, inbrengen vandaag
9.30-16.00 uur, verkoop 19.00-21.30
uur.

Agenda

Het slachtoffer is Rafa, de hond
van de verslaggever Richard Zut
van de Schager Courant. Die brak
zijn rechterhand in een poging om
Rafa te bevrijden uit de muil van
de Stafford.
Het incident gebeurde bij de krui-
sing Oost- en Zuidtangent in Heer-
hugowaard, de woonplaats van
Zut. Waarom de Stafford Rafa
aanviel is niet duidelijk. De politie
heeft geconstateerd dat het beest

losliep op een plek waar dat niet
mag. De Stafford had Rafa beet bij
de nek. Zut: ,,En dan is het net een
krokodil. Zo’n Stafford is één bonk
spieren. Zo’n bek krijg je niet meer
open.” Gelukkig zat de halsband
van Rafa in de weg. Dat heeft
zwaarder letsel voorkomen. Nu
kwam Zuts hond er met een ge-
scheurd oor vanaf.

Politie
,,Ik heb met m’n vuist op die Staf-
ford staan inslaan”, zegt Zut. Zo
brak hij ook zijn hand. ,,Pas toen ik
met links z’n keel probeerde dicht
te knijpen, liet hij even los waar-
door Rafa kon wegkomen. Volgens
de politie heb ik enorm veel geluk
gehad. Als die Stafford zich tegen
mij had gekeerd, had het allemaal
veel ernstiger kunnen zijn.”
De eigenaar van de Stafford deed

volgens Zut aanvankelijk niet veel
meer dan roepen: ’lief doen!’, maar
mengde zich vervolgens toch in de
pogingen om de honden te schei-
den. Pas toen Rafa in veiligheid
was, merkte Zut dat de eigenaar bij

die poging al zijn kleren had uitge-
trokken. ,,Hij was piemelnaakt.”
Dat, en de mededeling van de
gemeente dat de man na het inci-
dent psychotisch is geworden en is
opgenomen, maakt dat Zut vindt

dat de Stafford bij andere mensen
moet worden geplaatst. ,,Deze
meneer is niet stabiel genoeg om
zo’n hond aan te kunnen.”
In Heerhugowaard zijn geen hon-
densoorten verboden. 

Hand gebroken na aanval door hond

’Stafford is
net krokodil’

Gert van der Maten
g.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl

Schagen ✱ De burgemeester van
Heerhugowaard heeft een muil-
korfgebod uitgevaardigd voor een
Amerikaanse Stafford die enkele
weken geleden een andere hond
aanviel.

Richard Zut met zijn gebroken hand in het gips kan alleen nog maar met links werken voor de Schager Courant. Naast
hem Rafa die er beter van af kwam. FOTO ERNA FAUST
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