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verschijning: 4x per jaar in de gemeente schagen 
oplage: 3.000 ex.

uitgever: 
ondernemers federatie schagen. heeft u 
vragen aan het bestuur van ofs , dan kunt  
u deze mailen naar:  
info@ondernemendschagen.nl

Vormgeving & druk:
zeeman reclamegroep Bv

tekst:
zeeman reclamegroep Bv

advertentie acquisitie:
sabine van Berkum: sabine@zrgbv.nl

© 2021 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.
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aan alles komt een einde
zo ook aan deze ingrijpende covid-periode. 

we zijn er nog niet. nog lang niet. maar 

het einde is in zicht. zowel voor de druk 

in de zorg, de vaccinatie procedures, het 

onderwijs, maar zeker ook voor onderne-

mend schagen. 

waar de ene ondernemer juist in deze 

tijd bloeiende zaken kon doen, was het 

voor menig bedrijf een heftige tijd. een 

tijd waarin angst en onzekerheid de bo-

ventoon voerde. waar de omzetcijfers in 

2020 slecht waren en die van 2021 niet 

veel beter werden. 

De afgelopen maanden waren die van het 

resetten. het veranderen van koers. het 

aanpassen van productie, inzetten van 

mensen of juist niet, logistieke uitdagingen, het bijstellen van de prognoses. het was ook tijd van omgaan met 

teleurstellingen. het voelen van onmacht. soms ook van boosheid en frustratie.  veel ondernemers zagen hun 

appeltjes voor de dorst verschrompelen. De reserves voor vernieuwingen, investeringen, of gewoon om leuke 

dingen mee te doen voor het bedrijf of voor het personeel. verdampt. weg. Dat doet dat wat met je. Dat vraagt 

veerkracht en incasseringsvermogen. Dat vraagt ook creativiteit. 

en die creativiteit zien we, gelukkig, ook bij de ondernemers in de gemeente schagen. veel ondernemers hadden 

het lef om af te stappen van hun corebusiness en keken naar wat wel mogelijk was. of ze boorden een compleet 

nieuwe business aan. of ze maakten onconventionele stappen. alles voor de omzet. alles om hun personeel, huur, 

hypotheek, inkoop, aflossingen en vaste kosten te kunnen betalen.  

hij is er. ergens. Die stip aan de horizon. het moment waarop we weer mogen. waarop we onze klanten en gasten 

weer dat kunnen bieden wat we vroeger deden. vanuit een gestroomlijnde organisatie, zonder beperkingen. we 

kunnen niet wachten. we zijn er klaar voor. Klaar voor dat einde. 

Lonneke Deutekom

mede-eigenaar bedrijfsverzamelgebouw Pand Raak 

& communicatiebureau She Knows How



al in zijn jeugd was martijn regelmatig bij de 

strandtent van ‘de grote baas’ thomas van der 

ploeg te vinden. “ik ben begonnen met strand-

bedjes verhuren, later deed ik de snackbar 

erbij. tijdens mijn studie heb ik bij diverse ho-

recabedrijven gewerkt, maar callantsoog bleef 

trekken. mijn hart ligt daar. uiteindelijk werd ik 

bedrijfsleider bij woest en sinds 1 januari 2019 

ben ik mede-eigenaar.” 

aangezien de jonge ondernemer zelf alle facet-

ten van het horecaleven heeft doorlopen, vindt 

hij het prachtig om te zien hoe er nieuwe hore-

catoppers bij woest worden geboren. “sommige 

jongens en meiden zijn ooit begonnen in de af-

was en rennen nu zelfverzekerd over het terras 

om de gasten een fijne tijd te laten ervaren. De 

sfeer is hier fantastisch. Dat samen met zon, zee 

en strand is voor mij een gouden combinatie.” 

Duynpark het Zwanenwater

Daarnaast is martijn altijd aan het kijken waar 

hij verbeteringen kan doorvoeren. nieuwe plan-

nen worden regelmatig met zijn compagnons 

besproken. zo ook de uitbreiding van hun an-

dere kindje: Duynpark het zwanenwater. “het 

park bestond voornamelijk uit glamping tenten. 

Zon, Zee en strand

Zon, zee, strand. Voor de meeste mensen de ultieme drie-eenheid voor een succesvolle 

vakantie. Voor Martijn groot (36) betekent het werk. als mede-eigenaar van strandres-

taurant Woest en Duynpark het Zwanenwater in callantsoog, geniet hij dagelijks van 

al het moois dat de noord-hollandse kust biedt. “Tussendoor is het gewoon heel hard 

werken. gelukkig heb ik een topteam dat mij ondersteunt!”, aldus Martijn. 
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om de toerist meer van de sfeer van de kust 

te laten proeven, hadden we het idee om daar 

juttershutten te bouwen. Dit zijn vakantiehuisjes 

met een bepaalde uitstraling, dat perfect bij ons 

en de locatie past. Deze juttershutten hebben 

we afgelopen jaar gerealiseerd en elke hut heeft 

een andere inrichting, dat garant staat voor een 

warme en gezellige sfeer.”

Juttershutten en lodges 

De juttershutten liggen verscholen tussen de 

met helmgras bedekte duinen. “uiteraard heb 

ik samen met mijn vriendin en dochter ‘proef 

geslapen’ en dat beviel uitstekend. als het 

lekker weer is, kun je de grote schuifdeuren 

openen en zo haal je de natuur als het ware 

naar binnen. Je hoort de vogels, ruikt de zee 

en voelt een fijn briesje om je heen. wanneer je 

trek of dorst krijgt, loop je via de duinen naar 

ons strandrestaurant woest en laat je je daar 

heerlijk in de watten leggen. wat wil een mens 

nog meer op vakantie!” 

ook in de koudere maanden kan men genieten 

op Duynpark het zwanenwater. “De speciale 

winterlodge is dan een fijne uitvalsbasis. tij-

dens de wintermaanden kun je lekker uitwaaien 

op het strand. vervolgens zet je de houtkachel 

aan, installeer je je met warme chocolademelk 

op de comfortabele bank en geniet je samen 

van het uitzicht op de fantastische natuur. hoe 

romantisch wil je het hebben... nog steeds 

koud? Dan kruip je lekker onder de elektrische 

dekens.” 

voor gezinnen met jonge kinderen heeft het park 

de speciale Kidz Lodge. “Deze is uitgevoerd met 

glijbaan en klimmuur. Dat staat garant voor 

uren speelplezier! maar ook de tipi tenten val-

len in de smaak bij de jeugd.” Daarnaast kun-

nen kinderen op de ruime speelvelden schat-

graven, bootje varen in de waterbak, klimmen, 

klauteren, rennen, voetballen en nog vele meer. 

“in de zomermaanden zorgt een recreatieteam 

voor extra vermaak voor de kinderen.” 

nieuwe uitdagingen

nu het juttershutten-project ook een succes 

blijkt, kijkt martijn naar nieuwe uitdagingen. 

“samen met mijn compagnons hebben we nog 

genoeg plannen voor de toekomst. zo zouden 

we graag nog enkele horecazaken in deze regio 

willen beginnen en zijn we in petten bezig met 

een redelijk groot project. iets met zon, zee en 

strand…”

op dit moment zijn de juttershutten volgeboekt, 

maar in de andere accommodaties is er nog 

plek. meer informatie of boeken: 

www.zonzeestrand.nl. 

 o n D e r n e m e r s  f e D e r a t i e  s c h a g e n   5



Ben jij de  
ondernemer die:
•  Een eigen werkruimte zoekt die 24/7 toegankelijk is
• Netwerken belangrijk vindt
• Een starter óf juist ervaren ondernemer is
• Een ruimte zoekt voor een evenement of training
• Zich graag laat inspireren door de omgeving
•  Een flexwerkplek, vergader- of workshopruimte zoekt in 
noord-holland omgeving schagen

• Als missie heeft een groot succes van zijn bedrijf te maken

Dan ben je bij ons op De ondernemerscentrale (Doc) op 
de juiste plek!

nieuwsgierig? neem dan contact 
op voor meer informatie:

De Ondernermerscentrale

oostwal 2
1747 EZ Tuitjenhorn
www.deondernemerscentrale.nl

contactpersoon:
majsa stam
06-13354086
majsa@deondernemerscentrale.nl

VOOR ONDERNEMERS MET PASSIE
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1   Waarom ben je ondernemer? Wat 
maakt ondernemer zijn leuk? 

ik kan mijn missie alleen bereiken als onderne-

mer, dus ondernemen is voor mij de enige en 

tegelijkertijd beste en leukste keuze! 

voor mij persoonlijk is de ontdekking van het 

ondernemersnetwerk een van de mooiste as-

pecten van het ondernemerschap. De mentali-

teit, passie, liefde voor het vak en de creativiteit 

die ik om me heen ervaar, werkt voor mij zeer 

motiverend. het denken in mogelijkheden en de 

positiviteit zijn voor mij belangrijke voorwaarden 

om mijn werk te doen.

2   Welke tip zou je mensen willen 
meegeven die ook willen onder-
nemen? 

Begin bij het eind, visualiseer dit uiteindelijke 

doel elke dag, en bereken de weg terug: in tijd 

en in ‘wat heb ik nodig aan kennis, vaardighe-

den, wat moet ik nog leren en wie kan ik bij 

welke situatie om hulp vragen?’ Blijf positief en 

vol vertrouwen: het trekt positiviteit aan en dat 

zorgt voor een grotere kans van slagen.

3   Wat is je missie met je onderne-
ming?

honingraatzorg is een initiatief voor wonen en 

dagbeleving, bedoeld voor jongeren met een 

verstandelijke beperking. momenteel worden 

er in warmenhuizen 13 appartementen in een 

oude stolp aan de Dorpsstraat 139 gereali-

seerd. verwachte opening is medio april 2021.

wij willen realiseren dat alle betrokkenen bij 

honingraatzorg met veel plezier met elkaar wer-

ken en leven. wij geloven dat wederzijds ver-

trouwen, veiligheid en respect voor mens, dier 

en milieu, voorwaarden zijn voor een zinvol en 

gelukkig bestaan. een ieder wordt uitgenodigd 

om zijn persoonlijke kwaliteiten in te zetten zo-

dat honingraat een inspirerende leef-, werk- en 

ontmoetingsplek wordt!

samen dragen wij de verantwoordelijkheid om 

deze missie te realiseren, te onderhouden en 

uit te dragen.

4   Wat is het meest inspirerende 
advies dat je ooit hebt gekregen, 
en waarom?

tijdens je reis naar je einddoel zul je veel men-

sen tegenkomen die je advies geven. Luister 

goed naar het advies dat je helpt om jouw doel 

te bereiken, wees op je hoede als het advies 

dreigt om jouw einddoel te veranderen (andrew 

morton, travelessence). Dit advies zorgt ervoor 

dat ik mijn beslissingen toets aan mijn einddoel 

en ‘de bedoeling’ van mijn organisatie.

5   Wie is jouw grootste inspirator?
Dat is moeilijk te zeggen...ik haal veel inspiratie 

uit de mensen die ik ontmoet en uit verschil-

lende boeken. inspirerend voor mij zijn onder 

andere: het boek van vreugde (uitgeschreven 

interviews tussen de Dalai Lama en Desmond 

tutu), De zeven eigenschappen voor succes in 

je leven ( covey) en verdraaide organisaties 

(wouter hart). 

aanraders als je je als mens en ondernemer wilt 

blijven ontwikkelen.

ViJf Vragen aan
eric Van diJke
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De nieuwe site is gebruiksvriendelijker, 

aansprekender en maakt het voor onder-

nemers uit de gemeente schagen mak-

kelijker om informatie te vinden over 

specifieke onderwerpen die voor hen van 

belang zijn. Te denken valt aan informatie 

over de speerpunten en projecten van de 

OFs en de bestuursleden. 

maar ook nieuwsberichten over zaken die 

ondernemers raken, waaronder beleidszaken 

en wetswijzigingen, informatie over bijeenkom-

sten, wegwerkzaamheden en - afsluitingen, 

gemeentenieuws en interessante informatie 

over subsidie- en financieringsmaatregelen. 

uiteraard zijn er ook achterliggende documen-

ten te vinden, waaronder de speerpuntenno-

titie, inhoudelijke jaarverslagen en alle tot nu 

toe verschenen edities van het ofs magazine. 

maikel Bauer van ziber en Lonneke Deutekom 

van she knows how waren betrokken bij de 

ontwikkeling en overstap naar de nieuwe site.

maikel Bauer van ziber: “het is prachtig om 

vanuit schagen te kunnen ondernemen, zeg 

ik vanuit mijn eigen ervaring. en omdat we 

als ondernemers allemaal druk zijn met onze 

eigen zaak, is het erg prettig dat een partij 

als de ofs voor onze belangen opkomt die 

grensoverschrijdend zijn. ik weet wat de ofs 

voor ons allemaal voor elkaar krijgt en ik hoop 

dat de nieuwe website een bijdrage levert in 

het laten zien van die resultaten. Dat geeft mij 

als ondernemer ook een goed gevoel.”

Lonneke Deutekom van she knows how: 

“gezien, begrepen en gevonden worden. 

informeren, reageren en acteren, je website is je 

online visitekaart. De nieuwe site van ofs wordt 

hiermee het platform voor de meer dan 4000 

ondernemers die de gemeente schagen rijk is.”

De ofs zal vanaf heden ook met grotere 

regelmaat nieuwsbrieven gaan versturen naar 

de achterban, met als doel ondernemers te 

informeren over eerdergenoemde zaken. graag 

nodigen wij eenieder uit, indien je nog geen 

nieuwsbrief ontvangt, je aan te melden via de 

site of stuur een mail naar  

info@ondernemendschagen.nl.  

meer interactie is het doel. 

informatie delen via de nieuwsbrief, de site, 

het ofs magazine en de diverse social medi-

akanalen.  het bestuur behartigt de belangen 

van ondernemers uit de gemeente schagen en 

zet zich in voor ondernemers en ontwikkelin-

gen ten behoeve van het ondernemerschap. 

De ofs ontvangt graag input van onderne-

mers. zaken die de individuele belangen 

overstijgen, daar ligt de kracht van de ofs. 

schroom dus niet en neem contact op. 

www.ondernemendschagen.nl

een nieuwe website 
voor de ondernemers 
Federatie schagen!
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60-Jarig bestaan  
recreatiepark Burghorn
Burghorn, een recreatiepark midden in 

de oudste polder van noord holland en 

in de directe omgeving van schagen. Dit 

jaar is de uitgave van het jubileumboek: 

het 60-jarig bestaan van Recreatiepark 

Burghorn. Met een eerbiedige terugblik 

naar vroegere tijden. Opa en Oma Broers 

hebben met enige strijd, hun gemengd 

boerenbedrijf omgezet naar camping. 

eerst waren er de huisje die nog moesten 

worden op- en af gebouwd. elkaar helpen 

gaf een gezellige sfeer in het voorjaar. 

In de winter werd alles opgeslagen in de 

karakteristieke stolpboerderij.

eind jaren zeventig namen de kinderen; Kees 

en Jaap met hun partners, truus en aad, de 

camping over. er kwamen allerlei voorzieningen 

; een pierenbadje, zandbak, speeltuin en kan-

tine met snackbar. De gasten vonden het fijn om 

op vrijdag, na het werk, gezellig met zijn allen in 

de kantine samen te komen. De kinderen in de 

speeltuin en af en toe een rondje op de platte 

kar achter de trekker.     

Jaap en aad gingen uit het bedrijf en de zelf-

gemaakte bouwpakketten maakten plaats voor 

aluminium stacaravans en chalets en er werd 

een uitbreiding van 6 ha. aangelegd met zwem-

bad en een ruim voetbalveld.   

in 1990 overleed vader Kees en verhuisde moe-

der truus naar schagen. zonen arjan en John 

zetten het bedrijf voort en begonnen een grote 

verbouwing; o.a. een nieuwe schuur, de verbou-

wing van de stolp met horeca en sanitaire units. 

John trad half jaren negentig terug en arjan ging 

verder met zijn vrouw nelina Bas, die nog een  

herstructurering van de kavels doorvoerde , met 

nog eens 3 ha uitbreiding tot totaal 14 ha.

het digitale tijdperk deed zijn intrede; t.v. en 

later ook internet werd, met hulp van personeel, 

allemaal aangelegd. het zwembad, met peuter-

bad, kreeg in 2011 een overkapping en de gas-

flessen en/of oliekachels werden verleden tijd.

zo gaan de jaren verder en word er nu ook aan 

energiebesparing en duurzaam ondernemen 

gedacht; afgelopen winter zijn we voor 85% 

energieneutraal geworden. Dit leverde ons een 

gouden green-Key certificaat op.

arjan en nelina: "wij hebben samen met onze 

werknemers er wat moois van gemaakt

en zien de toekomst met  

vertrouwen tegemoet."   
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koopavond
vrijdag 

tot 21.00 uur

Gebruik als werk-  
of opslagruimte

24/7 camera-
beveiliging

Kijk voor meer informatie op 

pnogaragebox.nl
072 - 53 20 731

info@pnovastgoed.nl

Schagen

24/7 toegang via
mobiele app

Multifunctionele 
garageboxen te huur
Verschillende maten beschikbaar

vanaf

89/pm

Welke indruk maak je met je website?

lees meer op www.smeders.nl



het Koepeloverleg is een platform waar het be-

drijfsleven van de 4 noord Kop gemeentes in 

vertegenwoordigd zijn.

texel, Den helder, hollands Kroon en schagen.

in dit Koepeloverleg worden zaken besproken 

die over onze gemeentegrenzen heen gaan, zo-

als infrastructuur, verkeersveiligheid van de n9 

en uitbreiding industrieterreinen e.d. met name 

voor de industrieterreinen worden binnenkort 

uitnodigingen verstuurd om het Buckrapport 

te bespreken. 

onze Koepel heeft een vertegenwoordiger in 

het economisch forum(ef) welk platform weer 

goede contact heeft met de provincie en het 

ontwikkelingsbedrijf. in dit ef zitten vertegen-

woordigers van het georganiseerde bedrijfsleven 

boven amsterdam. via deze contacten proberen 

wij invloed te krijgen bij de provincie.

wij ontvangen binnenkort van het ontwikke-

lingsbedrijf informatie over het gezamenlijk 

inkopen van energie.

De provincie heeft buro arcadis ingeschakeld 

voor het probleem verkeersveiligheid op o.a.de 

n9 en n99, deze informatie wordt doorgestuurd 

naar een werkgroep verkeer en Bereikbaarheid 

van het ef .  

we hebben als ofs-bestuur een afspraak ge-

maakt met noord Kop centraal waarbij we infor-

matie kunnen uitwisselen. mocht er een actueel 

onderwerp zijn dan kunnen we dit melden bij 

noord Kop centraal.

over de stolperburg het volgende, er is een 

ontwerp gemaakt waarin wordt aangegeven dat 

er een nieuwe brug komt ten noorden van de 

bestaande brug. zodra deze gereed is wordt de 

oude brug gesloopt.

naast bovengenoemde zaken houden wij regel-

matig contact met B en w en met name wet-

houder Beemsterboer. ik wens de bedrijven die 

het door de corona heel moeilijk hebben veel 

sterkte. ik hoop dat we binnenkort weer normaal 

met elkaar kunnen communiceren .

hans Bouterse  

de corona 
heeft ons nog steeDs in een greep
hoewel de maatregelen langzaam versoepeld worden en het aantal vaccinaties fors 

toeneemt zijn we er nog niet helemaal vanaf. Wij hebben regelmatig digitaal moeten 

vergaderen, met het DB-bestuur van de OFs, B en W en Koepeloverleg e.d. Ik vind 

dit jammer maar helaas is dit niet anders.
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,  Persoonlijk en betrokken.

De Jong is gespecialiseerd in verzekeringen, hypotheken, 
pensioenen, leningen, sparen, financiële planning en 
schadeafhandeling. 

De Jong is uw partner voor totaaladvies.
Wij staan voor deskundigheid, service en persoonlijke aandacht. 
Met passie en betrokkenheid begeleiden wij u actief bij alle 
financiële vraagstukken. U ervaart overzicht en gemak.

fc de-jong.nl  |  info@de-jong.nl  |  0223 688 788

Verzekeren  |  Hypotheken  |  Pensioenen

Jan Rozing Mannenmode
Rensgars 9, 1741 BR  Schagen

(aan het Marktplein)
Telefoon          0224 212624
E-mail     info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Alle topmerken ook op één adres
Paul & Shark

Maerz

Gran Sasso

Desoto Luxury

Ledûb

John Miller

Eton

Gant

Cavallaro Napoli

Fynch-Hatton

Baileys

Giordano

Thomas Maine

Eduard Dressler

Roy Robson

Gardeur

M.E.N.S.

Pierre Cardin

Brax

Hiltl

Greve

Schiesser

Falke

Burlington



wij vergaderen minimaal twee keer per jaar en 

dan wordt informatie uitgewisseld over actuele 

onderwerpen die voor iedere ondernemersver-

eniging spelen en bespreken welke zaken we 

dan eventueel gezamenlijk kunnen oppakken. 

Belangenbehartiging van het bedrijfsleven in 

schagen is daarbij uiteraard leidend. 

momenteel zijn de belangrijkste onderwerpen 

de gevolgen de coronacrisis, (wederom) het 

‘woningbouwdossier’, het verbeteren van het 

elektriciteitsnetwerk in onze regio, de omge-

vingsvisie 2040 van de gemeente schagen, de 

regionale energie strategie (res), aanleg van 

glasvezel, de plannen voor bedrijventerreinen in 

onze gemeente en de bereikbaarheid van scha-

gen. voor de sector i&B lijkt de impact van de 

coronacrisis mee te vallen, maar zeker weten 

we dat pas als de steunmaatregelen van de 

overheid worden afgebouwd. over woningbouw 

valt gelukkig te melden dat allerlei woningbouw-

plannen in een concrete fase zijn beland. in 

verschillende plaatsen binnen onze gemeente 

wordt nu of binnenkort gebouwd. wij blijven ons 

daarvoor inspannen. verder hebben we onze in-

breng geleverd aan de omgevingsvisie van de 

gemeente schagen. De res heeft ook onze volle 

aandacht en we zijn er beducht voor dat dit niet 

leidt tot nadelige effecten voor het bedrijfsleven. 

op verzoek van onze sector heeft Liander daar 

een (digitale) voorlichtingsavond over georga-

niseerd. Liander heeft daarin aangekondigd de 

komende jaren fors te gaan investeren in het 

elektriciteitsnetwerk in noord-holland noord. 

het zal echter nog wel tot 2024 duren voordat 

het netwerk op niveau is gebracht. gelukkig 

vordert de aanleg van glasvezel wel gestaag. 

in 2021 hebben dan nagenoeg alle bedrijven 

in schagen in 2021 een glasvezelaansluiting. 

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 

in schagen en onze regio is ook een speerpunt 

van de sector i&B. verder is de bereikbaarheid 

van onze gemeente een belangrijk punt. rich-

ting provincie vragen we daar met regelmaat 

aandacht voor, waarbij bijvoorbeeld ook de 

ontsluiting muggenburg zuid aan de orde komt.

het sectorbestuur vindt het verder erg belangrijk 

om ondernemers uit onze gemeente bij de 

ofs te betrekken. Daarom is met de diverse on-

dernemersverenigingen afgesproken een avond 

met een gerenommeerde spreker te organise-

ren. hopelijk lukt om dit toch nog in 2021 te 

organiseren!

tot slot wens ik iedere ondernemer veel succes 

met zijn of haar business toe!

Kees Mosch
Voorzitter sectorbestuur I&B

BelangenBehartiging 
bedriJfsleVen schagen

Voor dit OFs Magazine is mij gevraagd om wat te vertellen over de onderwerpen 

waar de OFs-sector Industrie & Bedrijven (sector I&B) zich zoal mee bezighoudt. 

Dat doe ik natuurlijk graag, maar allereerst wil ik de leden van het sectorbestuur 

onder de aandacht van de lezers brengen. het sectorbestuur bestaat uit verte-

genwoordigers van de Industrie & Bedrijvengroep schagen (Frank snijder en Jac 

Kaan), Zakenclub ’t Zand (Piet Bakker), Zakengroep Waarland (Jos Berkhout) en 

Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe (gustaaf hoogland). 
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Kinderen mogen gratis meedoen met kinder-

workshops, kleurplaten maken, tiktok filmpjes 

opnemen, glittertattoos zetten en meer. ook 

kunnen ze meedoen met de verbouwingsspeur-

tocht. Deelnemers die alle gereedschap van de 

bouwvakkers vinden krijgen een beloning. Dus 

de kleintjes kunnen creatief aan de slag. wie het 

makado centrum inloopt, kan niet om de Klus-

Keet heen. De kleurrijke etalage, muren en in-

richting trekken veel bekijks. De KlusKeet wordt 

ook gebruikt voor bouwvergaderingen, maar die 

vinden plaats als de kindjes op school zijn. 

 

enkele maanden geleden is gestart met de ver-

bouwing van het overdekte makado centrum. 

inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden groots 

en zichtbaar voor het winkelend publiek. 

een troost: alle winkels zijn tijdens de verbou-

wing open en gewoon bereikbaar. op vrijdag 

is het koopavond en zijn de winkels open tot 

21.00 uur.  De KlusKeet is in het zomerseizoen 

open op woensdag, donderdag en zaterdag. De 

KlusKeet is gevestigd in de lege winkel tegen-

over holland & Barrett.  De toegang is gratis. 

winkeliers wensen iedereen een fijne zomer en 

zien je graag in het makado. 

Volg ons op www.makadoschagen.nl,  

Facebook en Instagram

kluskeet leukste Werkplek  
Voor de kleintJes

het wordt een creatieve zomer in het Makado. De KlusKeet is speciaal ingericht voor 

de kleinste bezoekers aan het Makado centrum. hier worden gezellige en gevarieerde 

kinderactiviteiten georganiseerd. 
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RDS cleaning BV
Westerpark 61   |   1742 BW Schagen   |   06-51964172

info@rdscleaning.nl   |   www.rdscleaning.nl

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!

online vertrouwd

Harmenkaag 3, Schagen  |   Telefoon (0224) 214810
www.zuurbiervoulon.nl
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is onderdeel van:

ABS De Lange is er 
voor u en uw auto,
caravan en camper.

Ruitreparatie en vervanging
Spot reparatie

Gratis vervangend vervoer
Vier jaar garantie op reparatie

Overname van fabrieksgarantie
Schadeherstel voor alle verzekerings- en

Leasemaatschappijen
Ook voor al uw WA-schades een scherpe prijs

Wij adviseren u bij het melden van de schade
en handelen uw schade direct af met de 

verzekeringsmaatschappij

De Fok 14   •  1742 PD  Schagen
Tel. (0224) 21 34 41  •  info@absdelange.nl 

www.absdelange.nl
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Een bedrijfspand
kopen?

1   Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, 
afhankelijk van onder meer je omzet

2  Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen
3  Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 
4   Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt
5  Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk
Of bel ons voor een afspraak op 030 633 3000.

5 redenen om te kiezen voor een 
SNS Bedrijfshypotheek

Schagen, Nieuwstraat 37
Den Helder, Beatrixstraat 41-43
Heerhugowaard, Raadhuisplein 16


