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Dit magazine is een uitgave van
ondernemers federatie schagen en
wordt verspreid onder de
ondernemers uit deze regio

HEEFT U ER
SCHOON
GENOEG VAN?
Bel nu voor een
GRATIS nulmeting
0223 690 222

Bedrijfsdiensten

Burgemeester Ritmeesterweg 23G / 1784 NV Den Helder / info@optimaalbedrijfsdiensten.nl

Klanten Schrijven
Koppel een reviewsysteem
aan uw eigen website
Klanten schrijven biedt u standaard:
Vragen die u naar eigen wens kunt aanpassen
• De mogelijkheid om zelf extra vragen toe te voegen
• De mogelijkheid om te reageren op geplaatste reviews
• U ontvangt een melding wanneer een review geplaatst is
• Eenvoudig in eigen kleur te plaatsen widget
• Zeer ruime openingstijden voor support
•

Dit rEViEwsystEEm kost slechts € 35,- per jaar!

Uw mening maakt het verschil!

Utopia Hoeve
Zijperboerengeitenkaas

Grote sloot 411a
1751 LE Schagerbrug
Tel.:

0224 - 571040

Mob. 06 - 20139714

Aanmelden of meer informatie?

www.klantenschrijven.nl
info@klantenschrijven.nl | 0223-645410
Klanten schrijven is een initiatief van Uwilthosting.nl

theodekker@kpnmail.nl
www.boerengeitenkaas.nl

pag 4

pag 8

pag 19

Voorwoord

Verschijning: 4x per jaar
in de Gemeente Schagen Oplage: 3.000 ex.

Uitgever:

Toekomstbestendig
Het zijn woelige tijden in ondernemersland! De ontwikkelingen gaan zo snel dat het bijna niet bij te houden is.
Een lastige maar ook zeker zeer interessante tijd. Er is een omzetgroei gaande in de horeca, maar deze staat
ook meteen weer onder druk door het snel stijgende aantal horecavestigingen. Ook nieuwe mengvormen (retail
& horeca) dempen de omzetgroei in 2017 en er is wetenschappelijk vastgesteld dat uitbreiding van het aantal
verkooplocaties van alcohol leidt tot een toename van de alcoholproblematiek.

Ondernemers Federatie Schagen

Vormgeving & druk:
Zeeman Reclame Groep

Tekst:
Karen Span, ZINNIGS tekst & communicatie

Advertentie acquisitie:
Carla Smit: carla@zrgbv.nl

Verspreiding:
Intrapost

Hier komt bij dat een groot deel van de horeca-omzet wordt afgesnoept door bemiddelende websites als
booking.com en iens.nl die met hun dominante marktpositie onevenredig hoge percentages rekenen. Hoe
gaan we daarmee om?
Om toekomstbestendig te kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat er speelt: wat zijn belangrijke trends en
ontwikkelingen onder consumenten? En welke inspiratie kunt u opdoen bij collega-ondernemers?
Wij van de sector Horeca willen een belangrijk signaal geven aan de overheid: ondersteun ons door een gelijk
speelveld te bewaken. Met duidelijke wet- en regelgeving én goede handhaving, ook bij nieuwe aanbieders.

colofon
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© 2017 Ondernemers Federatie Schagen.
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan
ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondernemers Federatie Schagen aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen
die zouden voortvloeien uit het gebruik van de
in deze uitgave opgenomen informatie.
Op de advertentietarieven wordt geen
burokorting gegeven.

Al met al genoeg uitdagingen voor u als ondernemer denk ik. En ú bent het gezicht van de zaak. Ga eens met
medewerkers en collega’s in gesprek, want samen sta je sterk en overwin je deze roerige tijden op een positieve
en bovendien gezellige manier.
Silvia Pronk
Restaurant De Ooievaar Warmenhuizen

Ondernemers Federatie Schagen
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Restaurant De Posthoorn:

nét een beetje extra
Al bij de eerste echte zonnestralen opent De Posthoorn op de Markt in
Schagen haar deuren, om pas weer te sluiten als de maan volop schijnt:
vanaf half negen serveert het restaurant de eerste kopjes koffie, om via
het gebak en de lunch over te gaan op het diner. Al zestien jaar staat
Marlous Peetoom samen met haar vader Jan aan het roer van deze zaak
die staat voor puur genieten.

’t Oude Slot
“Onze kaart kenmerkt zich door gerechten uit de
Frans-Nederlandse keuken. En we bieden onze
gasten graag nét een beetje extra: niet alleen
patatjes, maar óók gebakken aardappeltjes.
Niet alleen salade, maar óók lekkere peertjes.
Elk seizoen stellen we een nieuwe dinerkaart
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Marlous: “Samen met een paar andere horeca-

gen tienen schuiven mensen aan voor koffie met

samen. Onlangs zijn de wintergerechten ver-

zaken op de Markt is De Posthoorn lekker vroeg

gebak en nog weer een paar uur later is het tijd

vangen door nieuwe, frisse lentegerechten. We

open. Mensen starten hier de dag door samen een

voor tosti’s of een lekker boerenlandbrood. En dan

streven ernaar onze inkopen zo lokaal mogelijk

kopje koffie te drinken en ook ontvangen we veel

moet de avond natuurlijk nog beginnen! Gelukkig

te doen. Niet alleen om elkaar als bedrijf te

mensen die vooraf aan hun werkafspraak even

kunnen we rekenen op een sterk, vertrouwd team

steunen maar ook omdat we hier in de buurt

binnenlopen. Je ziet de Markt echt ontwaken. Te-

in de keuken en in de bediening.”

gewoon heel goede producten hebben.” Naast

ondernemers federatie schagen

restaurant De Posthoorn runnen Marlous en

alle zaken zitten hier natuurlijk al zo lang

Tradities behouden

haar vader ook ’t Oude Slot. “Deze locatie is

als De Posthoorn. Maar ik denk dat er plek

“Als lid van Stichting Evenementen Schagen

beschikbaar voor feesten en andere gelegen-

is voor iedereen, mits je de mensen weet aan

organiseren we een aantal keer per jaar ac-

heden, bijvoorbeeld samenzijn na een crema-

te trekken. Het is juist die gezelligheid van de

tiviteiten, waaronder natuurlijk Paasvee en

tie of andere gebeurtenis. In overleg met onze

verschillende zaken bij elkaar die mensen naar

Popweekend. Ik vind het belangrijk dat we ons

gasten is alles mogelijk, van koffie met gebak

Schagen trekt, denk ik. En het is ook niet meer

inspannen om bepaalde tradities te behouden.

tot complete buffetten. En ook voor zakelijke

zo dat bij de ene zaak vooral ouderen komen

Je merkt gewoon dat het bezoekers trekt en dat

gelegenheden is dit een heel mooie plek, zowel

en bij de andere zaak vooral jongeren: men

mensen ervan genieten. Net als de Westfriese

qua bereikbaarheid als de locatie op de Markt.

komt overal, afhankelijk van waar ze naar op

Markt. Er zijn mensen die er elk jaar weer een

In november heeft de inrichting een complete

zoek zijn. We horen vaak dat mensen de per-

dagje uit van maken, zelfs als ze al tien keer

metamorfose ondergaan, maar de warmte en

soonlijke aandacht van ons team op prijs stel-

geweest zijn. En waarom ook niet; Schagen is

knusheid hebben we behouden.”

len. Dat zie je in het contact én in het koekje

toch hartstikke mooi?”

bij de koffie. Voorverpakt smaken ze goed, maar
Door de jaren heen heeft Marlous heel wat

vers gebakken door bakkerij Koster smaken ze

collega-restaurants zien komen en gaan. “Niet

nóg beter.”

www.deposthoornschagen.nl

ondernemers federatie schagen
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Online uw cadeaubonnen verkopen?
Dat doet u met Ziber Pay

Standaard bij uw Ziber-abonnement
Kijk voor meer informatie op ziber.nl/pay

onze vloeren toen

© 04-2010 SdH Vormgeving

Ook voor particulieren!

Al 40 jaar
specialist in
sfeervolle vloeren

onze vloeren nu

A. Witte Paal 227 - Schagen T. +31(0) 224 - 212 827
WWW.KLITSIEPARKET.NL

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810
www.zuurbiervoulon.nl

Wonen en werken in het Halerpark?

Kom langs
op vrijdag
24 maart!
Voor ondernemers die met hun
bedrijf een flinke stap vooruit
willen zetten, biedt wonen en
werken op het Halerpark in
hartje Schagen een prachtige
locatie. Bas de Weger (makelaar bij PH Verheul) nodigt
ondernemers en hun partners
uit om op vrijdag 24 maart van
16:00 uur tot 19:00 uur langs
te komen om de mogelijkheden te verkennen.

vrije locaties. Inmiddels wonen en werken hier

“We organiseren een informele borrel waar ieder-

Ook naar deze ondernemers-borrel?

een welkom is om ideeën op te doen of concrete

U kunt zich aanmelden via

vragen te stellen over bouwen op een van de nog

info@phverheul.nl (verplicht).

al zeven bedrijven en gezinnen, drie locaties zijn
in optie en er zijn nog slechts drie locaties vrij.
Het gaat om ruime kavels die ontzettend veel
vrijheid bieden in bebouwing en ontwerp. Wethouder Jelle Beemsterboer verwelkomt onze gasten en tijdens deze middag zijn er verschillende
adviseurs aanwezig, waaronder een architect en
een fiscaal jurist. Bovendien verloten we onder
alle aanwezigen een heerlijk weekendje weg in

Optie

Optie

Schagen inclusief diner. Een mooie manier om
het Halerpark verder te ontdekken en wie weet

Optie

worden ondernemerswensen werkelijkheid.”

nog drie
kavels vrij

Oproep: wilt u meer weten over
samenwerken met het technasium?
kunnen we uw bedrijf dan informeren over de

Sinds 2016 is in Noord-Holland een netwerk gevormd
van zeven middelbare scholen die samen een netwerk
van technasium scholen
vormen: een onderwijsformule voor havo en vwo.

kennis en kunde van onze leerlingen. En hopelijk leidt dit tot een goede samenwerking: onze
leerlingen zijn tenslotte de medewerkers van
de toekomst en via deze praktijkopdrachten
kunnen zij ontdekken waar hun interesse ligt,
terwijl u als bedrijf betrokkenheid toont bij uw
mogelijke potentiele werknemers. We komen
graag langs voor een kennismaking!”

Rob Heijmans (Afdelingsleider Stedelijk Dalton

Die praktijkopdrachten komen bij bedrijven

Meer weten over het technasium en de prak-

College Alkmaar en voorzitter van het netwerk)

vandaan en daarom willen we een groot net-

tijkopdrachten? Kijk op www.technasium.nl via

licht toe: “Technasium staat voor onderwijs

werk van bedrijven opbouwen, die belangstelling

Scholen ◊ Netwerk Noord-Holland.

dat denken koppelt aan doen en dat theorie

hebben voor samenwerking met het technasium:

combineert met praktijk. De leerlingen werken

via een bedrijfsbezoek kunnen we als school het

in teamverband aan actuele bètatechnische

bedrijf leren kennen en van gedachten wisselen

opdrachten uit de praktijk.

over eventuele opdrachten. Vanuit de school

ondernemers federatie schagen
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Hoveniersbedrijf Stef van den Berg

biedt uniek concept met

FloraBasket

Wie kennismaakt met Stef van den Berg van het gelijknamige
hoveniersbedrijf in Callantsoog merkt het meteen: daar zit een
hart voor groen. Eerst als eigenaar van een tuincentrum, nu in
het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen en openbaar
groen. Inmiddels bedient hij met een team van vier man de hele
Kop van Noord-Holland.
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“Met een leeg stuk grond beginnen, dat is één

een groeiend klantenbestand verzorgen we

De ene dag staan we fruitbomen te snoeien, de

van de mooiste onderdelen van dit vak. Als je

het onderhoud van tuinen en openbaar groen.

andere dag geven we een nieuw terras vorm.”

dan een volledig aangelegde tuin achterlaat is

We maken de tuinen voorjaars- en winterklaar

dat elke weer een prachtig gezicht”, aldus Stef.

en als het nodig is komen we tussendoor ook

Uniek: de FloraBasket

Maar hoewel hij gelukkig regelmatig de han-

langs. Daarnaast bestaat het hovenierswerk

Een uniek onderdeel van Hoveniersbedrijf Stef

den uit de mouwen mag steken voor dit soort

ook uit grovere klussen, zoals het plaatsten van

van den Berg is de FloraBasket. Wie in Schagen

projecten; er is meer werk aan de winkel. “Voor

schuttingen of het leggen van nieuw straatwerk.

en omgeving woont of werkt, heeft ze ongetwij-

ondernemers federatie schagen

feld weleens gezien. “In zowel Schagen als de

maatwerk worden geleverd. Denk bijvoorbeeld

benoemen zijn? Wellicht het plaatsen van

omliggende dorpen zijn een aantal straten ver-

aan een plantenbak op hoogte. Daar leveren we

houten veranda’s en overkappingen, vaak van

fraaid met deze hanging baskets van kunststof,

onder andere systemen voor waarbij de planten

Larixhout. Niet zo vreemd: het is een heel mooie

op basis van een full-service-lease concept.

volautomatisch water krijgen. Dat is niet alleen

manier om extra van je tuin en het buiten zijn

Ze zijn gevuld met een combinatie van hang-

handig, maar het zorgt ook voor het beste resul-

te kunnen genieten.” Lachend: “Liefst met een

geraniums en hangpetunia’s en staan van mei

taat. Overigens is het heel goed mogelijk om de

beetje een onderhoudsvrije tuin natuurlijk. Maar

tot oktober in bloei. Niet alleen het concept is

baskets na oktober te voorzien van winterplan-

daar kunnen wij gelukkig ook voor zorgen.”

uniek, maar ook de kwaliteit van de planten. We

ten zodat de baskets het hele jaar gevuld zijn.”

voorzien de baskets elke week van water met
mest. Dat zie je terug in de groei en bloei van

Vakantiepark in stijl van duinen

de planten, ze staan er gewoon heel goed bij. En

“Bij het ontwerpen van een tuin of een stuk

dat moet ook: op deze manier leveren ze echt

grond weten de meeste klanten vaak zelf al

een bijdrage aan het straatbeeld.” De gemeente

goed wat ze willen. Het is aan ons om de fines-

Schagen en de verschillende ondernemersver-

ses aan te brengen. De meeste mensen willen

enigingen zijn van mening dat met dit concept

graag een tuin met een zodanige samenstelling

de identiteit van de regio mooi in beeld wordt

van planten dat er sprake is van jaarronde bloei.

gebracht. “In de buitengebieden zijn natuurlijk

Aan de andere kant zijn we nu met een groot

heel veel bollenvelden te vinden. Het is mooi om

project bezig op een vakantiepark bij de duinen

de dorpskernen op deze manier te verbinden

en deze stijl houden we ook aan in de aanleg:

met de verdere regio. Maar de FloraBasket is

we werken met houten hekjes en helmgras en

natuurlijk niet alleen geschikt voor complete

zoeken passende planten bij deze zogenaamde

straten. Ook voor gevels van bedrijven, hotels

duinsfeer. Voor elke soort wens is een passende

of andere publieke of zakelijke panden kan

oplossing te vinden. Of er bepaalde trends te

www.stefvandenberg.nl

ondernemers federatie schagen
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’t Zand geeft
glasvezelinitiatief
flinke zet: wie volgt?
Afwachten: daar houden ze in

weldige kans geboden: zodra 40 procent van de

helpen, maar zelf kunnen ze natuurlijk ook best

’t Zand niet zo van. En zeker

bevolking zich aanmeldt voor glasvezel, willen

een extraatje gebruiken. Op deze manier helpen

niet als het gaat om zeker-

zij dit daadwerkelijk gaan realiseren. Maar on-

we elkaar.”

heid voor de toekomst. Met ’t

danks de vele inspanningen leek een en ander

Zand gaat voor GLAS hebben

te gaan verzanden. Hier in ’t Zand willen we deze

Succes in zicht

kans niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

In vergelijking met andere kernen had ’t Zand

Samen met sportvereniging Geel Zwart, hand-

met zo’n veertien procent al de meeste aan-

balvereniging Geel Zwart, Popkoor ’t Zand en

meldingen voor glasvezel. Na de huis-aan-

Stichting Behoud Korenmolen Zeeman hebben

huisbezoeken is dit percentage gestegen tot

ondernemers en burgers een

we half februari huis-aan-huisbezoeken gedaan

ruim dertig procent: een prachtig resultaat.

pilot te draaien. Bij succes is

om zo meer mensen enthousiast te maken voor

Adriaan: “En dat in één week tijd. We kijken nu

het aan de andere kernen om

aanmelding voor glasvezel.” Met elke succesvol-

hoe we die laatste paar procent ook binnen

de handschoen op te pakken.

le aanmelding haalt de betreffende vereniging

kunnen halen, omdat er ook mensen niet thuis

meteen een bedrag binnen om hun eigen kas

waren en we verwachten dat mensen door hun

Adriaan Jongejan (Jongejan & Partners Accoun-

mee te spekken: een win-winsituatie dus. “We

kennissen misschien worden aangesproken op

tants): “De gemeente Schagen heeft ons een ge-

zijn heel blij dat deze verenigingen ons willen

hun solidariteit met het buitengebied. We zien

de Zakenclub ’t Zand en de
Dorpsraad ‘t Zand hun krachten gebundeld om samen met
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dat mensen die nee zeggen, onder andere bang

enigingen een informatieavond georganiseerd

bezig om een paar videobestanden digitaal te

zijn dat ze een ander mailadres krijgen. Dit zou

zodat ze voldoende bagage meekregen om de

versturen, dat kost veel te veel tijd. En dat is

vooralsnog kunnen gebeuren omdat huidige pro-

mensen te informeren. De inhoud daarvan kan

nog maar één voorbeeld, maar de problemen

viders deze mailadressen niet willen loslaten. Ik

een op een elders worden gebruikt. Uit onze

worden groter als het bijvoorbeeld echt orders

kan me voorstellen dat dit niet heel wenselijk is,

actie blijkt dat het een groot aantal nieuwe

gaat kosten of als er data verloren gaat. Ik kan

maar het is ook niet onoverkomelijk. En in dit

aanmeldingen kan opleveren. Met z’n allen kun-

me niet voorstellen dat er bedrijven zijn die nog

geval zou ik graag willen wijzen op solidariteit

nen we ervoor zorgen dat we de best mogelijke

zonder kunnen. Mocht er geen glasvezel komen,

naar de mensen in het buitengebied. Overigens

internetvoorziening voor iedereen krijgen.”

dan overwegen wij als bedrijf serieus een andere

wordt er gewerkt aan de wet die het vasthouden

locatie. Het is in het belang van de regio dat die

Maar in de huidige aanbieding zal de nu ge-

Hans Keijzer (ZTI smart machines): “Zonder glasvezel zoeken we
andere locatie”

vraagde prijs gegarandeerd nooit hoger worden.

Eén van de bedrijven die met smart wachten

punt Beemster Schagen Imaging & Connectivity

Bovendien kunnen mensen, als ze uiteindelijk

op glasvezel is ZTI smart machines in Tuitjen-

via info@beemsterschagen.nl of met Adriaan

écht niet tevreden zijn, na twaalf maanden weer

horn, dat machines ontwerp, engineert en as-

Jongejan via ajcjongejan@quicknet.nl.

terug naar hun eigen aanbieder.”

sembleert. Hans Keijzer: “Betrouwbaar en snel

van de mailadressen verbiedt. Een ander punt is
dat mensen bang zijn dat het duur is, glasvezel.

Draaiboek beschikbaar voor
andere kernen

aansluiting van glasvezel er echt komt.”
Meer weten? Neem contact op met informatie-

internet klinkt misschien een beetje als een
reclamepraatje, maar voor zowel particulieren

Inmiddels heeft het projectgroep net

als bedrijven is het gewoon heel hard nodig.

voor het drukken van dit magazine de

Het draaiboek van deze actie met huis-aan-

We werken steeds meer in de cloud, we skypen

gemeente Schagen benaderd met het

huisbezoeken en de samenwerking met de

met mensen aan de andere kant van de wereld,

verzoek om in alle kernen inclusief

verenigingen wordt door ’t Zand met plezier

we werken thuis terwijl we grote bestanden uit-

Schagen een vervolg op deze Zandtemer

beschikbaar gesteld voor andere kernen. “Dat

wisselen en ga zo maar door. Met de huidige

actie te organiseren.

doen we júist graag. We hebben voor de ver-

internetaansluiting zijn wij als bedrijf soms uren

ondernemers federatie schagen
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TE HUUR

ZWAAN & ZWAAN

DYNAMISCH EN BETROUWBAAR
TE HUUR

de Fok 16,
1742 PD Schagen

het voorste gedeelte van de bedrijfshal op het
industrieterrein “Lagedijk” op een perfecte
zichtlocatie, goed te bereiken en door zijn bestemming multifunctioneel te gebruiken.

TE HUUR

huurprijs:
€ 1.950,- p.m.

Harmenkaag 27,
1741 LA Schagen

Een ideale ruimte op de eerste verdieping van
circa 235 m². Kantoorruimte met diverse spreekkamers, vergaderruimtes, eigen pantry en dames- en herentoiletten. Deelverhuur is mogelijk
vanaf circa 100 m².

huurprijs:
€ 75,- per m2

Piet Ottstraat 1,
1741 NW Schagen

Een moderne kantoorruimte op de 1e verdieping
met 293 m² netto vloeroppervlak, eventueel te
splitsen in diverse units. De eigenaar, De jong
Assurantiën, heeft samen met Othovisio, de overige kantoorvleugels in eigen gebruik.

TE HUUR

Harmenkaag 3,
1741 LA Schagen

Op de 1e verdieping van het gebouw 3 Kantoorunits te huur met een totale oppervlakte van
circa 70 m², ideaal gelegen voor zowel eigen- als
openbaar vervoer.

TE HUUR

huurprijs:
€ 100,- per m2

huurprijs:
vanaf € 200,- p.m.

Nieuwstraat 73-75,
1741 BW Schagen

Winkelruimte op een perfecte locatie in het centrum van schagen. Mogelijkheid tot het splitsen
in twee units.

huurprijs:
€ 3.450,- p.m.

TE HUUR

Zuiderweg 21,
1741 NA Schagen

nog 130 m² beschikbaar op de 2e verdieping.
uitermate geschikt als kantoorruimtes voor de
dienstverlening in zowel de medische- als administratieve sector.

TE kOOP

koning Willem II Weg 26,
1756 BH ‘t Zand

Goed onderhouden bedrijfspand met inpandige
woning op ruim 1000 m², gelegen op het kleinschalig bedrijventerrein Kolksluis dichtbij de n9

TE kOOP

huurprijs:
€ 150,- per m2

vrAAGprijs:
€ 375.000,- k.k.

Witte paal 245 L,
1742 LB Schagen

TE HUUR

Witte Paal 347,
1742 LE Schagen

representatief kantoorgebouw op een perfecte
zichtlocatie op de Witte paal in schagen, de te
huren m² zijn verdeeld over 2 verdiepingen.

TE kOOP

huurprijs:
€ 1.000,- p.m.

Westerlanderweg 184-184 A,
1788 kR Westerland

Wonen en werken op Wieringen is op deze locatie ideaal te combineren. Momenteel in gebruik
als showroom voor tegels, maar ook geschikt
voor andere doeleinden.

vrAAGprijs:
€ 395.000,- k.k.

BENT U GEÏNTERESSEERD?
nEEM DAn cOntAct MEt Ons Op Of
KijK vOOr Ons cOMpLEtE AAnbOD Op:

WWW.ZWAANSCHOUTEN.NL

bedrijfsunit op een zichtlocatie, nabij de provinciale weg n241 te gebruiken als praktijk met kantoorruimte. Maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw met daarin meerdere bedrijfsunits.

vrAAGprijs:
€ 99.000,- k.k.

Rensgars 5 | 1741 BR SCHAGEN
Telefoon: 0224-213964 | www.zwaanschouten.nl

Vakmanschap
en kwaliteit
tot in het
kleinste detail

Tramremise de Hallen
Amsterdam
®

www.fsc.org
FSC®C031342

M.J. de Nijs en Zonen
Warmenhuizen
0226 - 39 70 00
info@mjdenijs.nl
www.denijs.nl

ONTWIKKELING - BOUWEN - ONDERHOUD

LOOPT U OOK WEL EENS
VAST MET UW WEBSITE?

LAAT EEN GRATIS QUICKSCAN UITVOEREN

VIA SMEDERS.NL/QUICKSCAN

Tel. 0223 692935
hallo@smeders.nl
www.smeders.nl
facebook.com/smeders

Op 14 januari 2017 hebben

Wat ons ook flink bezighoudt is het glasvezel-

zetten en daar zijn we als OFS zeer blij mee. Ook

we samen een zeer geslaag-

project. Er zijn momenteel helaas nog te weinig

belangrijk: er komt een nieuwe, korte enquête

de netwerkavond beleefd in

aanmeldingen voor deelname aan het project.

voor ondernemers gericht op wensen en behoef-

Kdanz. Uit een aantal genomi-

Het valt daarbij op dat met name het aantal

ten van uitbreiding en verhuizing van bedrijven.

deelnemers uit het buitengebied erg laag is. Als

We roepen u op om even de tijd te nemen deze

bestuur zijn we echt van mening dat glasvezel

enquête in te vullen. Ondertussen richten wij ons

ontzettend belangrijk is: meer snelheid, hogere

weer op de diverse agendapunten van 2017.

neerden is door ondernemend
Schagen de Ondernemer van
het Jaar 2016 gekozen: Beem-

kwaliteit en continuïteit is méér dan gewenst,

ster Schagen, Imaging & Con-

ook voor particulieren. Gelukkig heeft de ge-

nectivity. Ook mochten zij de

meente Schagen besloten het project voort te

Hans Bouterse
Voorzitter OFS

publieksprijs van de Schager
Courant in ontvangst nemen.
De Rabo Startersprijs ging
naar het Westfries Kaashuis.
Het was goed om te zien dat
het aantal stemmen dit jaar
veel hoger lag dan vorig jaar:
onze betrokkenheid blijft groeien.

ondernemers federatie schagen
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www.lekkerwonendenhelder.nl

willemsoord gebouw 66

regionale
woonwinkels
& restaurants

gratis
entree!

beurs

inclusief
drankje!

Zaterdag 11.00 - 22.00 uur - Zondag 11.00 - 17.00 uur

Living & Food Beurs
i n g e b o u w 6 6 o p W i l l e m s o o r d, D e n H e l d e r
Culinair genieten en gezellig wat drinken met uw familie en vrienden,
waarna u zich laat inspireren door de laatste woontrends, informatie vindt
over lokale woonprojecten en tips over isolatie en verbouwen? Dat kan
op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 in gebouw 66 op Willemsoord.
De toegang is vrij en elke bezoeker ontvangt een gratis drankje.

U kunt hier naast het shoppen van woondecoratie ook binnen wandelen voor informatie over
woonprojecten, tips over isolatie, verbouwen en
nog veel meer!
Lekker Wonen biedt tevens een selectie van re-

16

Tijdens deze eerste editie verzorgen diverse

plein. Op dit plein kunt u ook drankjes bestel-

gionale ondernemers die niet woon gerelateerd

lokale restaurants de lekkerste hapjes. Bij de

len en genieten van de sfeer op de beurs. Voor

zijn, maar hun projecten en diensten aan u wil-

mobiele keukens kunt u uw bestelling plaatsen

iedereen die zich wil laten inspireren door de

len presenteren. Kortom, we maken er samen

en nuttigen op de terrasjes en het centrale

nieuwste woontrends, is deze beurs een must!

een lekkere & inspirerende beurs van!

ondernemers federatie schagen

UITNODIGING
NETWERKBORREL

Op vrijdag 24 maart van 16:00 tot 18:00 uur a.s.
bent u van harte uitgenodigd om onder het
genot van een hapje en een drankje de
beursvloer te ontdekken en in gesprek te gaan
met uw lokale ondernemers. Hapjes worden u
aangeboden door de organisatie en drankjes
zijn voor uw eigen rekening.
Aanmelden kan via jeroen@zrgbv.nl

partners

ondernemers federatie schagen
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Uniek drukwerk

Eyecatchers...
www.gerja.nl
www.gerjaprintenmedia.nl
sdrukwerk
gelegenheid

| printen |

vormgeving / ontwerp

| drukken |

print & m
edia

studio

full colour

|

relatiegesche
nke

Drukkerij Gerja Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland
T 0226 4215 20, F 0226 4215 50, E drukkerij@gerja.nl
Gerja Print & Media Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen
T 0226 39 3610, F 0226 39 14 48, E printenmedia@gerja.nl
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“Soms hebben de dagen te weinig uren. Dat hoort
er gewoon bij. We zijn altijd in beweging”. Van rust is
weinig sprake bij Herman en Marielle Leguit. Met drie
DA-drogisterijen in Callantsoog, Schagen en Tuitjenhorn
is er áltijd wat te doen. “En dat moet ook, aan stilzitten
doen we niet.”

Drie winkels,
één hart voor de zaak
In Callantsoog en Tuitjenhorn vindt men op

sluit bij de genoemde klachten en zo komen

is er niet, maar door samen van gedachten te

hetzelfde adres zowel een DA-drogisterij als

we uiteindelijk tot het product dat wél baat

wisselen komen we wellicht toch tot een goede

Top1Toys speelgoedwinkel: een gemengde

zou moeten hebben.” Naast de producten die

invulling. In Callantsoog is het natuurlijk vooral

winkel. In Schagen zit op de Gedempte Gracht

zogenoemde problemen voor klanten oplossen,

in het zomerseizoen heel druk. Om ook in de

een DA-drogisterij. Herman: “We zijn zelfstandig

zijn er natuurlijk ook de heerlijke parfums, fijne

andere maanden mensen te trekken is het goed

ondernemer en lid van een franchiseorganisatie.

bodylotions en andere welzijnsartikelen. “Ook

om na te denken over hoe we het dorp aantrek-

Voor zowel Callantsoog als Tuitjenhorn geldt dat

dat is hartstikke leuk, vooral als iemand bij-

kelijk houden om te bezoeken. Er vindt nu onder

de behoefte aan een breed aanbod daar groter

voorbeeld ontzettend blij blijkt te zijn met een

andere overleg plaats om de Schager kustplaat-

is.” De basis van het bedrijf ligt in Callantsoog,

bepaald cadeautje. Kijken, voelen, ruiken…dat

sen verder op de kaart te zetten.

waar Hermans ouders in 1962 startten met een

blijft belangrijk bij een bezoek aan de winkel.

drogisterij. “Het was niet zozeer de ambitie om

Daarvoor komen mensen naar ons toe.” De

Ja, het kost tijd om daarin actief te zijn, maar

flink uit te breiden, maar door de jaren heen

drogisterij blijft vernieuwen, net als het assorti-

het levert ook weer waardevolle ideeën op. Ook

kwamen deze twee kansen op ons pad. In 2005

ment van de speelgoedwinkel. “Er zijn natuurlijk

in Tuitjenhorn heeft onze winkel een aantal

namen we de winkel in Schagen over en in

bepaalde speciale periodes in een jaar, zoals

belangrijke functies voor het dorp: we zijn een

2010 volgde Tuitjenhorn. Samen vormt het een

Moederdag of de feestdagen, maar daartus-

ING-servicepunt en een PostNL-servicepunt. Dat

mooie driehoek.”

sen gebeurt ook veel. Nieuwe merken, nieuwe

brengt een heel aantal verantwoordelijkheden

trends. Denk alleen al aan het uitkomen van

met zich mee - ons personeel moet goed ge-

Het vak van drogist is prachtig, zo stelt Herman.

een nieuwe Disneyfilm. Daar willen we met ons

schoold zijn in alle onderdelen van onze winkel.

“In de eerste plaats natuurlijk gewoon het con-

speelgoed natuurlijk wel op inspelen.”

Het is erg leuk om te zien welke verschillende

tact met mensen. En daar komt het adviseren

rollen onze drie winkels vervullen. Op het eerste

nog eens bovenop. Als drogist voeren we een

Actief en betrokken

breed assortiment, van verzorgingsproducten

“Ik vind het belangrijk om actief te zijn in on-

je goed kijkt zijn het drie totaal verschillende

tot geneesmiddelen. Regelmatig hebben klan-

dernemers- en winkeliersverenigingen. Samen

winkels. Behalve de service en het gedegen

ten vooraf al wat gelezen op internet en vragen

staan we gewoon sterk. Zeker als het gaat om

advies natuurlijk: die vind je in Callantsoog,

ze naar een specifiek geneesmiddel. Ik vind het

winkelbeleving. In elk van de drie kernen spelen

Schagen én Tuitjenhorn.”

belangrijk om dan wel door te vragen: wat zijn

andere vraagstukken. Er ontstaat wat leegstand

de klachten precies? Het gebeurt vaak dat het

op de gracht in Schagen. Daar praten we over,

gevraagde geneesmiddel dan niet goed aan-

ook met de gemeente. Een pasklare oplossing

gezicht lijken ze misschien hetzelfde, maar als

ondernemers federatie schagen
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OFS o n d e r n e m e r s v e r k i e z i n g g e m e e n t e S c h a g e n

Westfries Kaashuis en
Foto Beemster vallen
in de prijzen
Jaarlijks vindt in de gemeente Schagen de verkiezing van dé ondernemers van het jaar plaats. Deze jaarlijkse verkiezing wordt
georganiseerd door de Ondernemers Federatie Schagen (OFS).
Ondernemers uit de gemeente Schagen hebben in de afgelopen
periode de gelegenheid gekregen om hun stem uit te brengen.

starter, de Schager Courant Lezersprijs en de

SC Lezersprijs én OFS ondernemer
van het jaar 2016

OFS ondernemer van het jaar 2016. In een goed

De NHD/SC Lezersprijs werd uitgereikt door

gevuld Kdanz, met ondernemers uit de gehele

Harry de Jong. De lezers van de Schager Cou-

gemeente Schagen, zijn zaterdagavond 14 ja-

rant hebben Beemster Schagen verkozen tot

nuari 2017 de winnaars bekendgemaakt. Deze

ondernemer van het jaar.

Er waren drie categorieën, namelijk de RABO

bekendmaking vond plaats tijdens de jaarlijkse
OFS Netwerkbijeenkomst.

Wesfries Kaashuis is RABO startende ondernemer

Vervolgens nam wethouder Beemsterboer het
woord om een korte toelichting te geven op de

Fotografie Jolanda Jacobs

vijf genomineerde bedrijven en om de winnaar
bekend te maken. De prijs voor de ondernemer

Arno Mulder van de Rabobank Kop van Noord-

van het jaar 2016 ging tevens naar Foto Beem-

Holland, maakte de winnaar bekend van de RABO

ster. Cor Posthumus bedankte zijn collega on-

Startende ondernemer van het jaar. Bij deze titel

dernemers voor deze erkenning. De vier overige

was het heel spannend. Westfries Kaashuis won

genomineerde bedrijven waren Aannemersbe-

nipt van Pand RAAK. Nico van der Veen van het

drijf M.J. de Nijs en Zonen van familie de Nijs

Wesfries Kaashuis was blij verrast. De overige drie

(Warmenhuizen), AH Warmenhuizen van familie

genomineerden in deze categorie waren Domino

van Duin (Warmenhuizen), FB Hout van Frank

Pizza van Ronald Kooij (Schagen), FEBO Schagen

en Maik Broersen (Tuitjenhorn) en Oostwouder

van Piet Hein de Boer (Schagen) en Strand 49

Tank- en Silobouw BV van Jan Piet Oostwouder

van Sven Bruin (Sint Maartensvlotbrug).

(’t Zand).
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RDS cleaning
voor dagelijks schoonmaakonderhoud van
kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen,
instellingen, trappenhuis etc.
ook uw adres voor:
• Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman
• Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!

RDS cleaning BV
Westerpark 61 | 1742 BW Schagen | 06-51964172
info@rdscleaning.nl | www.rdscleaning.nl

OFS Magazine GA Unive HN 195x136 fc Precisie maatwerk in verzekeren 0117.indd 1

2-12-2016 11:01:58

In het tweede volledige jaar
van haar bestaan heeft de
Schager Uitdaging weer veel
wensen van maatschappelijke organisaties vervuld met
de hulp van bedrijven uit de
Gemeente Schagen. De groei
in zowel het aantal matches
als het aantal bedrijven en
organisaties stemt tot grote
tevredenheid!

Het hoogtepunt van 2016 was de Beursvloer,
voor de eerste keer georganiseerd door de Schager Uitdaging in Slot Schagen. Aan het eind van
de middag werden 54 matches geteld met een
gezamenlijke waarde van ruim € 23.000,=.
Voorwaar een prachtig resultaat.
Mocht u meer willen weten over de Schager
Uitdaging, ga dan naar www.schageruitdaging.nl
U vindt daar ook het jaarverslag 2016.

Groei voor
Schager
Uitdaging

Een gedrukt exemplaar kunt u ophalen op het
gemeentehuis aan de Laan in Schagen.

ondernemers federatie schagen
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EEn uniEkE kans op EEn gEwEldigE locatiE?

schagEn
Maak kans
r
op een dine
& hotelg
overnachtin

optie

optie

optie

open dag
24
maart
van 16.00 tot 18.00 uur
• Netwerkborrel
• Catering van Aram’s Chef Service
• Sprekers

nog drie
kavelS vrij
voordeel voor ondernemers
• 7 ondernemers gingen u voor!
• Uw eigen woning bouwen met
ruimte voor kantoor,
werkplaats of praktijkruimte.
• De gemeente Schagen wil een
goed ondernemersklimaat
voor ondernemers in schagen.
Profiteer daarvan!
• Er zijn nauwelijks soortgelijke
unieke woon-werk kavels te
koop in schagen.

Wonen en Werken combineren
net buiten het centrum van Schagen!
Naast bedrijventerrein ‘Lagedijk’ en tegen het Halerbos in Schagen.
meer informatie
wilt u meer weten over dit project en de mogelijkheden om uw eigen
woon-werk villa te realiseren? neem vrijblijvend contact met ons op.

verheul | huis & hypotheek
Nieuwstraat 47
1741 BV Schagen
tel. 0224 - 21 76 00

www.phverheul.nl

