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2017 is Bij Boekweit Olie en onze klanten positief begonnen en deze trend heeft zich in 
het tweede kwartaal voortgezet. Niet alleen de woningmarkt trekt aan, ook de vraag naar 
bedrijfsruimte is toegenomen. En dat hebben wij gemerkt! De afgelopen maanden zijn er 
vele panden verhuurd of verkocht via Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs. En daar zijn wij 
trots op! Via deze weg willen wij alle kopers, verkopers, huurders en verhuurders van harte 
feliciteren met de gedane transacties. We wensen de startende ondernemers en onderne-
mers die hun bedrijf verder voortzetten vanaf een nieuwe locatie heel veel succes!  

Bent u ook op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte? Of wilt u uw huidige bedrijfsruimte 
verkopen of verhuren? Neem dan contact op met Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs. Wij 
scoren uitmuntend op het gebied van opbrengst/verkooptijd volgens Funda in Business en 
onze database is goed gevuld met potentiële kopers en verkopers!

Dat is een feli  citatie waard!
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Kom en beleef de unieke  Westfriese Waterweken!
Een rondvlucht met een historisch watervliegtuig, gezellig naar de Botenbeurs in Hoorn of 

genieten van live muziek vanaf de boot, het kan allemaal! Deze zomer valt er weer van alles  

te beleven tijdens de bijzondere Westfriese Waterweken. Dit mag je als echte Westfries  

gewoonweg niet missen. Dus kom langs en ervaar wat Westfriesland allemaal te bieden heeft! 

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Robert Gieling 

Westfriesland kent een rijke historie als het aankomt op water en  

de Westfriezen hebben van hun water altijd goed gebruik gemaakt. 

’s Zomers is het er goed toeven. Zeilen langs de IJsselmeerkust of 

met de schuit door de weelderige polders met zijn gemalen en 

molens. De prachtige combinatie van cultuur, historie en plezier 

brengt veel toeristen naar Westfriesland. Tijdens de Westfriese 

Waterweken van 27 juli tot en met 10 september geven we het  

water graag de bewondering die ze verdient en we nodigen  

iedereen uit om mee te doen. 

Unieke samenwerking

De Westfriese Waterweken is een samenwerking van zes Westfriese 

gemeenten (Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec 

en Opmeer) en Holland boven Amsterdam. Samen hebben ze maar 

één doel: bewoners en toeristen laten zien wat voor unieke schatten 

Westfriesland te bieden heeft. En dat past precies in de marketings-

trategie van de organisatie Holland Boven Amsterdam; met gave 

evenementen gebieden met elkaar verbinden. Een gaaf evenement 

gaat het zeker worden. Iedere gemeente geeft zijn eigen invulling aan 

een spectaculair programma naast, op en in het water. Jeroen Kor, 

commercieel manager van Holland Boven Amsterdam: ‘De Westfriese 

Waterweken is zo’n uniek evenement. Door dit samen te doen kom  

je verder. Samen sta je sterk.’

Ondernemersbelangen 

De Westfriese Waterweken kan naast Holland boven Amsterdam  

ook rekenen op ondersteuning van partners, sponsoren en andere 

samenwerkingen. Villavakantiepark IJsselhof is al enkele jaren  

partner van de Westfriese Waterweken. ‘Het is een enorm leuk  

en uniek evenement wat toeristen over haalt om deze kant op  

te komen. Wij ontvangen gasten uit het binnen –en buitenland  

en die willen zoveel mogelijk zien van de regio. De Westfriese 

Waterweken zijn daar bij uitstek geschikt voor’, vertelt Laura 

Oosterbaan van Villavakantiepark IJsselhof. Om het unieke  

Westfriese
Waterweken
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evenement ook voor de komende jaren te waarborgen wordt  

er voor de toekomst gezocht naar nieuwe samenwerkingen.  

Sponsor als bedrijf bijvoorbeeld een lokale activiteit of help mee  

in de bovenregionale promotie van de Westfriese Waterweken.  

Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat de Westfriese Waterweken 

blijft groeien en ieder jaar nog meer bezoekers en toeristen trekt  

naar de regio. Westfriesland heeft zoveel moois te bieden en dat 

moeten we laten zien!

Hoogtepunten

De Westfriese Waterweken vindt dit jaar plaats van 27 juli tot en met 

10 september. Iedere gemeente heeft een unieke programmering  

met bijzondere hoogtepunten. In Enkhuizen kun je genieten van live 

muziek vanaf het water bij Enkhuizen at Sea. Opmeer presenteert  

een culinair evenement en foodfestival voor het hele gezin met als 

klapper: culinair genieten op grote hoogte met Dinner in the Sky.  

In Stede Broec worden diverse leuke wateractiviteiten georganiseerd 

en is er genoeg te beleven voor kinderen. In Drechterland kun je een 

echte powertraining volgen tijdens de Aquabootcamp. De grootste 

Gebruikte Botenbeurs van Nederland vindt drie dagen lang plaats  

in Hoorn en daarnaast zijn er nog tal van andere attracties. Ook 

Medemblik pakt uit dit jaar. Het is eigenlijk te veel om op te noemen: 

een Nautische dag met marineschepen, de zwemmarathon Stavoren-

Medemblik, het Oosterhavenconcert met Petra Berger en afsluitend 

de Drakenbootraces. 

Maar er is nog veel meer! Benieuwd naar alle activiteiten?  

Kijk voor de programma’s op www.waterweken.nl. 

Uniek aanbod voor Westfries bedrijfsleven!

Tijdens de waterbeleving van Medemblik zal er op zaterdag 12 

augustus een historisch watervliegtuig uit 1941, de PBY-5A ‘Catalina’, 

landen en opstijgen voor de kustlijn van Medemblik. U heeft de 

mogelijkheid om deze sensatie zelf te ervaren. Historische 

landingsvaartuigen brengen u er naar toe, omringd met een  

speciale VIP-behandeling. Vanuit comfortabele stoelen heeft u een 

fantastisch uitzicht en is het mogelijk om tijdens de vlucht over de 

schouders van de piloten mee te kijken. Word donateur en vlieg 

mee! Ervaar wat de PBY-5A ‘Catalina’ voor uw personeel of klanten 

kan betekenen. Benieuwd naar een sponsor arrangement?  

Neem voor meer informatie contact op met Annelies Bart,  

annelies@landinzicht.nl of 06-270 83 055. 

Nieuw; de Waterweken krant

In samenwerking met Rodi Media wordt er dit jaar voor het 

eerst een Waterweken krant uitgebracht. De krant wordt 

verspreid in een oplage van meer dan 95.000 exemplaren en 

brengt de Westfriese Waterweken op een unieke 

manier onder de aandacht van de inwoners van 

Westfriesland en toeristen. 



Ontdek de gouden rand
van Noord-Holland

Ontdek alles van Westfriesland
kijk op Hollandbovenamsterdam.com

Suppen tijdens de Westfriese Waterweken
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      Rabobank West-Friesland      

Duurzaamheid loont

‘Het gros van de ondernemers is niet bezig met energie, terwijl op dat 

gebied voor elk bedrijf winst valt te behalen,’ stelt regiocoördinator 

Lex de Kruif van Energieke Regio West-Friesland, een project dat 

(toekomstige) gebouweigenaren helpt en inspireert bij het verduur-

zamen van hun pand. ‘We focussen daarbij op de ondernemer,  

niet zozeer op de techniek,’ aldus De Kruif.

Concrete adviezen

Binnen het vrijblijvende adviestraject laten onafhankelijke, lokale  

adviseurs zien hoe lucratieve besparingsmethoden relatief eenvoudig 

te realiseren zijn. ‘Wij beschikken over uiteenlopende instrumenten, 

waarmee we duurzame kansen in kaart kunnen brengen,’ vervolgt  

De Kruif. ‘Na een basisinventarisatie, die een beeld geeft van de 

energiezuinigheid van een pand, volgen QuickScans waarin voor  

de meest aantrekkelijke kansen een businesscase wordt opgesteld. 

Hierbij worden concrete adviezen gegeven over mogelijke energie-

besparende aanpassingen, inclusief de kosten, resultaten en 

terugverdientijd. ‘De advisering is breed,’ aldus Krijn Ratsma, 

initiatiefnemer en voorzitter van het landelijke platform. ‘Het varieert 

van praktische adviezen voor het slimmer regelen van koeling, 

verwarming en ventilatie tot het vervangen van complete installaties. 

Daarnaast zijn er legio mogelijkheden om duurzame energie op  

te wekken. Het is altijd maatwerk. Elke sector, elk bedrijf en elke 

ondernemer zijn anders.’ Energieke Regio is veelomvattend, zegt 

Ratsma: ‘Naast de winst die duurzaamheid oplevert, hebben we  

oog voor het comfort van medewerkers en bezoekers. Ook helpen  

we ondernemers zich duurzaam te profileren en laten we zien  

hoe ze kunnen voldoen aan de Wet milieubeheer.’

Vastgoedwaarde

‘Het verbeteren van het energielabel heeft tegelijkertijd een  

positief effect op de waarde en verhandelbaarheid van vastgoed,’  

stelt manager Grootzakelijk Benno van Straten van Rabobank 

West-Friesland. ‘Dat zijn zaken die, zeker op termijn, lonend  

kunnen zijn.’ Rabobank is sinds de oprichting in 2013 nauw  

betrokken bij Energieke Regio. ‘Wij willen bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling van de samenleving, in economische, sociale en 

ecologische zin,’ zegt Van Straten. ‘Bij die verduurzaming willen  

we klanten en hun leefomgeving versterken, met financiële diensten 

en toegang tot kennis en netwerken. Bij Energieke Regio smelten  

al deze zaken samen.’ Volgens Van Straten draait het om verbinden 

en samenwerken. ‘De werkzaamheden die uit de scan voortvloeien, 

worden veelal uitgevoerd door lokale ondernemers. Wij kunnen als 

bank, op onze beurt, duurzame initiatieven ondersteunen met 

aantrekkelijke groenfinancieringen. Zo werken we met elkaar  

aan een krachtige regio.’

Inspiratiebijeenkomsten

Hoe bereikt Energieke Regio de West-Friese ondernemer? ‘We  

vragen ondernemers die positief staan tegenover verduurzaming  

mee te doen,’ aldus Ratsma. ‘Daarnaast organiseren we regelmatig 

inspiratiebijeenkomsten, zoals onlangs voor zaadveredelaars en 

bloembollenexporteurs. Hiermee willen we ondernemers en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties enthousiast 

maken over de mogelijkheden die Energieke Regio biedt.’ Uiteraard 

bepaalt de gebouweigenaar zelf wat er met de bevindingen en 

adviezen wordt gedaan, benadrukt De Kruif tot slot. ‘De ervaring leert 

echter dat de meeste deelnemers kiezen voor een vervolgtraject en 

hun pand daadwerkelijk verduurzamen. Als je ziet hoe blij ze worden 

van de voordelen van duurzaam ondernemen, voor het milieu,  

het imago en de portemonnee, is ons doel bereikt.’

Wat zijn uw kansen?

Wilt u weten waar uw duurzame kansen liggen? Neem dan  

contact op met uw adviseur van Rabobank West-Friesland  

(0228 56 62 300) of benader Lex de Kruif van de Energieke  

Regio (06 469 67 469 / l.dekruif@prisma-advies.nl). 

Meer weten? Kijk op www.energiekeregio.nl.

Of een bedrijf nu zetelt in een bestaand of nieuw pand, er zijn altijd mogelijkheden om  

energie te besparen en op te wekken. Het verduurzamingsproject Energieke Regio  

West-Friesland, waarbinnen Rabobank West-Friesland een aanjagende rol speelt,  

brengt die duurzame winst graag in kaart.

Inspriratiebijeenkomst Energieke Regio met 
zaadveredelaars en bloemenexporteurs

Energieke Regio

Tekst en fotografie: Aangeleverd 



Dorpsstraat 162, Zwaag 
Tel.: 0229 - 237228

www.theobot.nl

Vi-Spring  luxury beds 
van 100 % natuurlijke materialen

BEDS FROM LONDON 
 SINDS 1901

VISPRING Victoria 
Limited Edition 
Het VISPRING Victoria bed neemt u mee naar 
een ervaring van ultieme luxe.

Het Victoria bed van VISPRING is vernoemd naar de gelijknamige 
Romeinse godin van de overwinning. De Victoria is een onmisken-
bare overwinning, een combinatie van een prachtig uiterlijk en 
comfort dat u meeneemt naar de ervaring van ultieme luxe.

Uiterst stijlvol en comfortabel. Dat is het boxspring bed Victoria 
van het Engelse merk VISPRING uit Plymouth. Afgelopen april 
werd dit model op de IMM-beurs in Keulen gelanceerd als het 
antwoord op een instapmodel voor hoogwaardig slapen. 
Vanwege de gebruikte materialen is het bed zeer comfortabel 
en duurzaam. Kenmerkend voor VISPRING Victoria is dat het 
matras een ultieme ondersteuning biedt. Een echte weldaad 
voor uw gezondheid die zorgt voor een onverstoorde nachtrust.

VISPRING is uniek en onderscheidend door de handmatige 
productie met natuurlijke materialen, zoals vochtabsorberend 
wol en warmteregulerend paardenhaar, maar ook jute, katoen 
en kamelenhaar. Het is voor velen een prettig idee dat alles op 
ambachtelijke en duurzame wijze handmatig door vakmensen 
vergaard en verwerkt wordt. De vering van superieure kwaliteit 
garandeert een optimale luchtventilatie en maakt de VISPRING 
Victoria compleet. Het is een investering waar je blij van wordt.

Het bed kan volledig naar uw persoonlijke wensen en voorkeu-
ren worden samengesteld.  De Victoria boxspring en het hoofd-
bord zijn beiden gemaakt van exclusieve stoffen, bestaande 
uit een mengeling van katoen en linnen. Al deze stoffen zijn 
leverbaar in diverse kleuren.

De VISPRING Victoria is in deze regio uitsluitend verkrijgbaar 
bij Slaapkenner Theo Bot aan de Dorpsstraat 162 in Zwaag. 
Tevens kunt u hier advies inwinnen over andere, ambachtelijke 
merken zoals die van het Duitse merk Schramm en de Konink-
lijke Auping.

Slaapkenner Theo Bot  |  www.theobot.nl

pagAdvertenties.indd   5 25-05-17   16:42

IN JE FAVORIETE 
VESTIGING EN OP 
GROENHART.NL

UITGEBREID
ASSORTIMENT
SIERBESLAG EN
TOEBEHOREN

IN JE FAVORIETE 
VESTIGING EN OP 
GROENHART.NL

KOM LANGS EN LAAT JE ONDER HET GENOT
VAN EEN KOP KOFFIE INSPIREREN

Precisie maatwerk in verzekeren
Wij maken ondernemen makkelijker!

Uw pluspunten
+ Een advies waar ú wat aan heeft
+ Persoonlijk en dichtbij
+ Wij brengen alle risico’s in kaart
+ U verzekert alleen wat u wilt

Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen
Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter  
uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van  
adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst  
kunnen zijn.

Zeker Zakelijk Plus

www.univehollandsnoorden.nl

Univé Hollands Noorden
T 0227 - 54 00 40   E bedrijven.info@unive.nl

Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

Nog t/m 29 oktober 2017 
wordt in drie zalen van 

alles getoond wat er rond 
de Star Wars films is verkocht sinds 1977. Ga zitten in 
de cockpit van de Millenium Falcon. Kom levensgrote 

figuren als Chewbaca, Princes Leia en Darth Vader 
tegen. Bekijk de prachtige LEGO modellen die sinds 
1999 zijn verschenen. Laat je meenemen naar het 

universum van Star Wars. 

“A long time ago in a galaxy far, far away....” 

Nu dichtbij, in Hoorn.

Maandag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag en zondag 12-17 uur.
Krententuin 24 (Oostereiland), Hoorn. Tel. 0229 214001

Nu dichtbij, in Hoorn.
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      Van der Laan          

Glasvezel van  
topkwaliteit nu  
betaalbaar 

Dankzij de unieke samenwerking zorgen Van der Laan en Art Of 

Automation voor een mega-prijsdoorbraak voor toekomstbestendig 

breedband internet. Hoorn krijgt een eigen digitale ringweg van  

70 kilometer glasvezelkabel en als klap op de vuurpijl een eigen 

datacenter. Deze combinatie waarborgt een infrastructuur die 

economisch van levensbelang is. 

De digitale snelweg

‘Waar anderen eindigen, beginnen wij. Wij kunnen per aansluiting een 

bandbreedte leveren tot wel 10 gigabit per seconde. Dat is 100 tot 

1000 keer méér dan wat nu gangbaar is, illustreert André Tolsma van 

Van der Laan. Een breed aangelegde digitale snelweg is voor de 

bedrijvigheid tegenwoordig minstens zo belangrijk als gewoon asfalt, 

een spoorwegverbinding en energie. En dat belang neemt alleen nog 

maar toe.’ Van der Laan bestaat al 75 jaar en is inmiddels zeer bekend 

in de regio: ‘We doen aan techniek in de breedste zin van het woord, 

verduidelijkt Tolsma: ‘Van utiliteitsbouw, IT, communicatie, beveiliging 

tot aan glastuinbouw.’

Wereldspeler op IT-gebied

Art Of Automation, een wereldspeler op IT-gebied, is ten onrechte 

minder bekend bij regionale ondernemers. Met een breed scala aan 

ICT-diensten voor de zakelijke markt, van cloud-oplossingen en 

connectiviteitsdiensten tot managed VoIP telefonie is het Hoornse 

bedrijf sinds 2007 bezig aan een enorme opmars. Directeur Rik Bruins: 

‘Om het simpel te zeggen, wij zorgen dat alle geautomatiseerde 

bedrijfsprocessen die online beschikbaar moeten zijn, veilig en 

kwalitatief toegankelijk zijn. Daarvoor leveren wij maatwerkoplossingen 

die ervoor zorgen dat de systemen altijd beschikbaar zijn; online, in  

de cloud zoals dat heet. Ons eigen cloud-platform wordt inmiddels 

wereldwijd gebruikt.’ 

Eigen datacenter 

De behoefte aan een eigen datacenter in Hoorn is het vertrekpunt voor 

de samenwerking. Rik Bruins: ‘Wij krijgen overcapaciteit en daar willen 

we wat mee. Met alles wat er nu online gebeurt – en dat wordt alleen 

maar meer  - heeft het bedrijfsleven behoefte aan breedband anders 

komen we met elkaar in de file te staan op de digitale snelweg. Dat 

leidt ertoe dat je niet eens meer bij je eigen bedrijfsprocessen, die 

steeds vaker in de cloud staan, kunt komen. Wij zorgen er juist voor 

dat die continuïteit en beschikbaarheid gewaarborgd zijn en blijven.’ 

Snel en betrouwbaar

André Tolsma: ‘Van der Laan gaat de glasvezelverbinding eerst in 

Hoorn, Zwaagdijk-Oost en De Goorn aanbieden, later volgt de rest van 

de regio. De investeringen ten behoeve van een betrouwbaar core-

netwerk moeten toch worden gedaan en daar kunnen wat ons betreft 

alle ondernemers van meeprofiteren. Concreet bieden we als provider 

het snelste en betrouwbaarste netwerk van Nederland.’ Rik Bruins: ‘Wij 

bouwen online oplossingen en Van der Laan heeft de contacten met 

de eindgebruiker, we vullen elkaar daarin dus perfect aan.’ 

Doe jij ook mee?

Kortom, in Hoorn wordt er een totaal nieuw netwerk gebouwd.  

Rik Bruins: ‘Wij bouwen het nieuwste van het nieuwste, zonder ballast 

of desinvesteringen uit het verleden mee te slepen. Dat stelt ons in 

staat om te zorgen voor een prijsdoorbraak; dus de hoogste kwaliteit 

tegen de scherpste prijs.’  Van het bedrijfsleven in Hoorn wordt niet 

meer gevraagd dan mee te doen om de digitale ambities waar te 

maken. Daarmee versterken wij onze gezamenlijke economische 

positie. Bij voldoende animo wordt over een paar maanden al 

begonnen met de aanleg van de eigen glasvezelringweg in Hoorn. 

André Tolsma: ‘Wij gaan nu zoveel mogelijk bedrijven voorlichten  

over het fantastische aanbod om ze toekomstbestendig te maken.  

Er volgen in september ook ontbijtbijeenkomsten. West-Friezen zijn 

doeners en echte ondernemers dus ik verwacht dat ze de gemeen-

schappelijke kansen zien en meedoen. Dit is dé kans om als Hoorn 

koploper te worden in digitale infrastructuur. Dus doe mee!’ Een mailtje 

naar info@teamvdl.nl volstaat om alle informatie te krijgen voor een 

toekomstbestendige digitale toekomst.

Van der Laan en Art Of Automation (AOA) slaan de handen ineen voor een megaproject  

dat de regio Hoorn in één klap digitaal op de kaart zet. De twee samenwerkende West-Friese 

bedrijven voorspellen een gigantische stimulans voor het Hoornse (en later West-Friese)  

ondernemersklimaat dankzij de komst van een uiterst hoogwaardig glasvezelnetwerk.  

Het enige wat ondernemers nog hoeven te doen, is meedoen. 

Megaproject

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Aangeleverd 

      Van der Laan          



U kunt meedoen met deze actie als u uw woning tussen 19 juni 2017 en 3 augustus 2017 bij
4x1 Makelaardij te koop zet.

MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

Lekker koel,
aangenaam warm.

Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk 
direct aan koelen. Een TOSHIBA aircon-
ditioningsysteem kan echter ook uitstekend 
en op energiezuinige wijze verwarmen. Lek-
ker koel tijdens warme dagen en comfortabel 
warm tijdens koude. Uw airconditioner zorgt 
daarnaast voor schone lucht, gezuiverd van 
schadelijke deeltjes, vocht en vieze luchtjes. 

TOSHIBA biedt een uitgebreid assortiment 
aan zeer energiezuinige airconditioningsys-

temen welke passen bij uw speci�eke  
wensen en mogelijkheden. Of het nu gaat om 
een bestaande situatie of een nieuwbouw pro-
ject, een zakelijke of particuliere toepassing.  
Bovendien komt een groot aantal modellen 
in aanmerking voor diverse subsidierege-
lingen waarmee de overheid energiebespa-
rende maatregelen aanmoedigt. Uw erkende  
TOSHIBA vakinstallateur kan u van advies 
op maat voorzien en zorgen dat u van een 
ma�imaal voordeel pro�teert�  

www.schermerbv.nl

Pro iteer zowel zakelijk als particulier van 
diverse subsidieregelingen met het energiezuinige 

assortiment warmtepompen van TOSHIBA.

f

Schermer 1/1 adv.indd   1 15-02-16   13:32

40955 WFZ 3-2017.indd   14 22-05-17   13:32
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De Star 44 Enkhuizen • 0228-318370  /  06-14671548

WWW.PEETERSBEDRIJFSWAGENS.NL

Voordelen Peeters 
bedrijfswagens:
• 7 dagen per week geopend
• Financial lease expert
• 30 jaar ervaring
• Zeer scherpe prijzen
• Inruil mogelijk
• Snel wisselende voorraad
• Bedrijfsauto verkopen? Wij 

betalen en vrijwaren meteen
• Altijd 100 bedrijfswagens 

voor u op voorraad

FORD Transit Custom limited 125 PK
Dubbele Cabine, Navigatie, Airco,  
Camera. Bouwjaar 2014, 85.000 km
€ 22.950,- ex btw

Financial lease  in 1 dag voor u  geregeld! Ook voor starters! 

IVECO Daily 35S15 MAXI
87.000 km,  Airco 
Bouwjaar 2014
€ 15.995,- ex btw

FORD Transit L3 H2 125 PK
Airco, Parkeersensoren 
73.000 km,  Bouwjaar 2015
€ 18.950,- ex btw

FIAT Ducato 150 PK  L2 H1
Navigatie, Camera, Airco 
Bouwjaar 2015, 32.000 km  
€ 18.950,- ex btw

FORD Transit Custom L2 H1 125 PK  
16 km, Airco
Bouwjaar 2016 
€ 19.950,- ex btw

FORD Transit Connect 95 PK
Airco, Navigatie, Camera 
37.000 km, Bouwjaar 2014
€ 12.950,- ex btw

IVECO Daily 35S13  L2 H2
87.000 KM, Airco  
Bouwjaar 2014       
€ 16.950,- ex btw

MERCEDES Sprinter 316 CDI L3 H2
Airco, Navigatie 100.008 km 
Bouwjaar 2015
€ 22.950,- ex btw

MERCEDES VITO 116 CDI Lengte 2
Airco , Cruise Control 55.588 km
Bouwjaar 2015 
€ 20.950,- ex btw

VOLKSWAGEN Transporter KIPPER
126.000 km
Bouwjaar 2010
€ 13.950,- ex btw

MERCEDES SPRINTER 516 CDI 
Automaat, Airco, Automaat, 
Laadklep, Zijdeur 105.000 km
Bouwjaar 2012       
€ 23.950,- ex btw

2x OPEL Vivaro met PALFINGER 
KRAAN
Bouwjaar 2009     
€ 9.995,- ex btw

LANDROVER DEFENDER Crew Cab 
130 PK, Bouwjaar 2011
Uniek exemplaar 61.000 km 
€ 36.950,- ex btw

RENAULT Master L3 H2 125 PK
Dubbele Cabine, 89.000 km, Airco, 
Navigatie, Camera, Bouwjaar 2012   
€ 16.950,- ex btw

Peeters Bedrijfswagens 
gaat nét een stapje verder

Peeters Bedrijfswagens werd in september 2015 opgericht door Marco 

Peeters en in mei 2016 kwam Mieke Sjerps in de zaak erbij. Het bedrijf 

mag dan nog geen twee jaar bestaan, maar aan ervaring geen gebrek. 

Marco heeft al meer dan dertig jaar ervaring in de autobranche en 

ook Mieke werkt al sinds haar tienerjaren in de bedrijfswagens. Samen 

hebben ze inmiddels een groot netwerk opgebouwd, wat er mede 

voor heeft gezorgd dat Peeters Bedrijfswagens in een korte tijd flink 

kon groeien. Mieke vertelt: “In 2015 startte Marco heel kleinschalig op 

de Dolfijn in Enkhuizen, een prachtige zichtbare locatie waar we Jan 

Bruin nog steeds dankbaar voor zijn. Daarna ging het snel. Dat we na 

1,5 jaar verhuizen naar een eigen bedrijfspand op een eigen stuk 

grond mag best uniek genoemd worden.”  

Service op maat

Klanten kunnen bij Peeters Bedrijfswagens kiezen uit een ruime 

voorraad van meer dan 100 bedrijfswagens. Mieke: “We bieden 

bedrijfsauto’s aan in alle soorten en maten van klein tot groot. We 

helpen de klant graag met de juiste keuze maken. Wij hechten veel 

waarde aan een goede service en klantgerichtheid. Omdat we met een 

klein team zijn, weet de klant precies waar hij aan toe is. Wij werken 

samen met Rol autoservice op de Schepenwijk voor al het onderhoud,  

reparaties en garantiewerkzaamheden. Klaas Jan is technisch 

specialist en kan onze klanten hierdoor uitstekend helpen. Daarnaast 

bieden we de extra service dat we zeven dagen in de week op 

afspraak geopend zijn. Als mensen vantevoren even bellen is het geen 

probleem dat ze ’s avonds of in het weekend langskomen. Natuurlijk 

zijn we ook gewoon alle werkdagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.” 

Financial lease expert

Eén van de specialiteiten van Peeters Bedrijfswagen is het feit dat 

Marco financial lease expert is. Mieke: “Startende ondernemers die 

nog geen eigen middelen hebben voor de aanschaf van een bedrijfs-

wagen kunnen bij ons terecht voor financial lease. Maar natuurlijk ook 

gevestigde ondernemers die liever het geld in de zaak laten om geld 

mee te verdienen. Wij adviseren graag over de mogelijkheden. Ons 

streven is dat klanten tevreden zijn en dat ze we ze vaker terugzien. 

We zorgen ervoor dat de zaken goed zijn geregeld en krijgen zo het 

vertrouwen van de klant. Dat is ook de kracht van ons bedrijf. 

Natuurlijk doen we het niet helemaal alleen, want we hebben een fijne 

familie- en vriendenkring die altijd voor ons klaar staat.” 

Peeters Bedrijfswagens

De Star 44 – Enkhuizen

www.peetersbedrijfswagens.nl

Peeters Bedrijfswagens mag met recht een familiebedrijf genoemd worden. Marco Peeters en  

zijn vrouw Mieke Sjerps staan aan het roer van dit autobedrijf waar service voorop staat. Samen  

laten ze zien waar een klein bedrijf groot in kan zijn. Nog geen twee jaar na de start van de  

onderneming maken ze al de volgende stap naar een eigen bedrijfspand op De Star in Enkhuizen. 

      Peeters Bedrijfswagens          

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Pieter Hulleman 
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      OWC Jaarvergadering                OWC Jaarvergadering          

Vergaderen met een  biertje in de hand 

Dinsdag 20 juni was het weer tijd voor de Jaarvergadering van de 

Ondernemers Club Westfriesland. Deze werd dit keer gehouden bij 

Hotel Medemblik. Na een warm welkom in het recentelijk compleet 

vernieuwde Wapenkwartier, kon de Ledenvergadering beginnen. 

Tijdens de vergadering werden de jaarrekening 2016 en de 

begroting 2018 vastgesteld én namen bestuurslid Colin Burger en 

voorzitter Richard Bot na acht jaar afscheid van hun functie, maar 

ze laten de OCW niet zomaar achter. Twee aspirant bestuursleden 

werd met unanieme goedkeuring door de aanwezige leden 

benoemd: Linne van Straten van Lynne HRM, Arbo en Re-integratie 

en Evert Lassche van LMI Noord-Holland. Waarbij de bestuurshamer 

symbolisch werd overgedragen aan Linne. 

De ‘verse’ bestuursleden staan te trappelen om aan de slag te gaan 

met en bij deze mooie club. Richard sprak ook zijn dank uit naar 

de rest van het OCW Bestuur en de leden voor de interessante en 

zeker ook leuke jaren. ‘Het was af en toe net werken’, vond hij. 

Naast een lekker bierpakket van Stadsbrouwerij Radboud werden 

de heren als dank voor hun inzet benoemd tot erelid. Een hele eer 

vonden de twee! Na de vergadering was het tijd om de kelen te 

smeren en het gezelschap verplaatste zich naar Stadsbrouwerij 

Radboud. De brouwerij brouwt sinds eind maart 2017 verschillende 

soorten lekker bier: blond, dubbel, tripel en pale ale, en af en toe 

een special. Dat gebeurt onder leiding van brouwer Jelle Aaij. Met 

granen, water en kruiden tovert hij allerlei lekkers op tap. De 

heerlijke bieren werden geproefd tussen de enorme, glanzende 

brouwketels. Het was nog lang gezellig! 

Op dinsdag 20 juni vond de Jaarvergadering van de OCW plaats. Dit keer werd Hotel  

Medemblik met een bezoek vereerd. Een flinke club OCW leden nam deel aan de  

Ledenvergadering en aan de daarop aansluitende bierproeverij bij Stadsbrouwerij Radboud 

in Medemblik. Het werd dus vergaderen met een biertje in de hand!

Tekst & fotografie: Aangeleverd 
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      Koppie doen!                Koppie doen!          

Koppie Doen was 
weer goed op koers! 

Op de prachtige zonnige dag 23 mei was het weer tijd om een 

‘Koppie te Doen’. ‘Koppie Doen!’ meerde dit keer aan bij de 33e 

Delta Lloyd Regatta; het zeilevenement van wereldniveau waar de 

hele internationale zeiltop aanwezig was. Deze 10e jubileumeditie 

van de OCW, WBG en Rabobank West-Friesland vond daarmee 

plaats op dezelfde plek waar ‘Koppie Doen!’ ook begonnen is:  

bij restaurant Med in Medemblik.

Bouwe Bekking opende ‘Koppie Doen!’. Hij heeft in totaal zeven 

keer deelgenomen aan de Volvo Ocean Race. In de laatste editie 

van 2014/2015 deed Bouwe mee met Team Brunel waarmee hij 

een knappe tweede plaats behaalde. Als schipper zweert hij bij  

een cultuur van eigen verantwoordelijkheid en openheid. Dit zijn 

aspecten die hij ook naar voren liet komen tijdens zijn presentatie.

Daarna kwam Jaap Zielhuis zijn ervaringen delen als coach van 

topzeilers. Hij is sinds 1997 als coach verbonden aan het Water-

sportverbond en heeft tussendoor ook nog een actieve zeilcarrière 

gekend, resulterend in deelname aan verschillende Olympische 

Spelen. Tijdens de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro 

coachte hij Marit Bouwmeester. Zij veroverde goud in de Laser 

Radial klasse en is de eerste Nederlandse olympisch kampioen in 

een zeilboot in tachtig jaar. Een mooie prestatie waar Jaap 

honderduit over vertelde!

Bouwe en Jaap weten dus als geen ander hoe je samen met je 

team topprestaties kunt neerzetten, maar ook wat te doen als het 

even niet zo lekker loopt. Dit hebben ze gedeeld met de deelne-

mers van ‘Koppie Doen!’. Wethouder Joset Fit van de gemeente 

Medemblik sloot goed aan op hun verhaal. Zij benadrukte het 

belang van het hebben van een event als de Regatta voor de 

gemeente Medemblik. De organisatie van de Delta Lloyd Regatta 

streeft ernaar om gezamenlijk met de Gemeente Medemblik en  

de Provincie Noord-Holland lokale bedrijven en ondernemers 

dichterbij het jaarlijkse internationale zeilevenement te betrekken.

Na de pauze was het tijd voor een, zoals ‘Koppie Doen!’ betaamt, 

actief netwerkelement. Deze keer in de vorm van een netwerkspel 

waarbij de aanwezigen verdeeld werden in verschillende teams met 

ieder een eigen nummer. Het doel was om bij alle andere groepen 

een missend puzzelstukje op te halen. Om het stukje te krijgen, 

diende je eerst jezelf te ‘pitchen’. De deelnemers gingen meteen 

fanatiek van start en onder veel hilariteit zocht men elkaar op en 

werden de missende puzzelstukjes verzameld. 

Daarna brachten de voorzitters van de WBG, OCW en Rabobank 

West-Friesland een toost uit op deze 10e editie en kon het ‘echte’ 

netwerken beginnen tijdens de goed verzorgde netwerkborrel.  

Aan het eind van de avond zette iedereen weer tevreden koers 

richting huis.

Alles stond tijdens deze 10e jubileumeditie van ‘Koppie Doen!’ in het teken van zeilen en 

teamspirit. Blindelings kunnen varen op je team maakt tenslotte het verschil tussen winnen of 

verliezen. Sprekers Bouwe Bekking, schipper van Team Brunel en Jaap Zielhuis, bondscoach 

van Team Delta Lloyd (de Nederlandse Kernploeg) vertelden honderduit. 

Tekst & fotografie: Aangeleverd 
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Voorzitter, Hans Huibers
Tel: 06 - 534 126 45
E: voorzitter@westfriesebedrijvengroep.nl

Secretaris, Peter Koomen
Tel: 0229 - 57 81 23
E: secretaris@westfriesebedrijvengroep.nl

Penningmeester, Jos de Lange
Tel: 023 - 528 32 54
E: penningmeester@westfriesebedrijvengroep.nl

Bestuurslid, Marcel Koomen
Tel: 06 - 539 706 10 
E: marcel@marcelkoomen.nl

Verenigingsmanager,  
Bashar al Badri
Tel: 06 - 443 608 94
E: bashar@westfriesebedrijvengroep.nl

Dagelijks bestuur

De kabinetsformatie is in volle gang. Na  

100 dagen omzichtig om elkaar heen draaien 

lijkt het nu eindelijk tot echte onderhandelingen 

te komen. Vooralsnog gaat het volgens de media 

over vluchtelingenverdragen en over levens-

beëindiging. Lastige thema’s, maar het lijkt 

me dat er toch wel andere kopzorgen zijn. De 

verduurzaming van onze economie, de innovatie-

kracht van ons land. Westfriesland geeft op veel 

gebieden het goede voorbeeld. Natuurlijk gaat 

het in Den Haag niet over individuele regio’s, 

maar ze kunnen er een goed voorbeeld aan 

nemen. Daarnaast kan en wil Westfriesland een 

belangrijke bijdrage leveren aan de knelpunten 

in de Metropoolregio Amsterdam. Dan gaat  

het over woningbouw, over toerisme stromen, 

infrastructuur en goed onderwijsaanbod.  

Misschien moet de kabinetsinformateur, als  

hij niet in Den Haag wil onderhandelen, maar 

eens een goede locatie in onze regio zoeken!

Hans Huibers

voorzitter WBG

www.G7makelaars.nl

 

Afd. Westfriesland 

Westfriese Bedrijvengroep Secretariaat 
Marja Beets-Visser
Postbus 30  |  1620 AA Hoorn
T: 0229 - 21 07 06
E: info@westfriesebedrijvengroep.nl

HOOFD SPONSORS

SUB SPONSORS
 ABN AMRO

  Abovo Media, Hoorn

  Alkor Draka B.V. 

Enkhuizen

  Beerepoot  

Automatisering

  Harder  

Natuursteen bedrijf, 

Hoogkarspel

  Horizon College 

Hoorn, Alkmaar

  Issys-ICT, Alkmaar

  Van der Laan  

Elektrotechniek 

Zwaag

  Hotel Medemblik 

Medemblik

  MEO BV, Medemblik

  Architektenburo  

Bob Nieuweboer 

Zwaagdijk-Oost

  Pipelife Nederland BV 

Enkhuizen

  Renolit Nederland B.V. 

Enkhuizen

  Rentree Reïntegratie 

Hoorn

   Roele de Vries, 

Wognum

  Schouten Techniek BV 

Zwaag

  ToekomstGroep, 

ToekomstBouw, 

ToekomstGlas,  

ToekomstSchilders, 

ToekomstService, 

Andijk

AANGESLOTEN ONDERNEMERSCLUBS & ADVISEURS

WBG afd. Enkhuizen
Dhr. André Stuut 
E: info@au-boulot.nl

Hoornse Ondernemers Compagnie 
(HOC)
Dhr. Pieter Plas    
E: p.plas@bpaz.nl

Ondernemersvereniging 
Drechterland (OVD)
Dhr. Jan Harder 
E: janh@hardernatuursteen.nl  

Ondernemersvereniging  
Midden Westfriesland (OMW)
Dhr. Rob Taams 
E: info@taamsmakelaardij.nl  

Medemblikker Bedrijvengroep (MBG)
Dhr. Mark Noor 
E:  info@medemblikker- 

bedrijvengroep.nl 

Ondernemersvereniging 
Wervershoof (OVW) 
Dhr. Frits Meester 
E: info@ovw.nl

Ondernemersvereniging  
Wognum Nibbixwoud (OVWN) 
Dhr. Hans Boukens 
E: info@ovwn.nl

Adviseur Ontwikkelingsbedrijf NHN
Dhr. Cees Brinkman
E: cbrinkman@NHN.nl

Adviseur Leisure
Mw. Adriana Stam
E: astam@nhn.nl

Juridische adviseur
Dhr. Colin Burger
E:  C.Burger@schenkeveld- 

advocaten.nl

Adviseur LTO
Dhr. Arie Schouten
E: ap.schouten@quicknet.nl

Adviseur Bedrijventerreinen
Dhr. Gerard Fit
E:  gerard@parkmanagement- 

hoorn.nl

Voorwoord
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      Rentree          

Tekst & fotografie: Aangeleverd 

Rentree werkt al 25 jaar! 

Duurzame zelfredzaamheid, emancipatie en emancipatie op het gebied 

van arbeid en zelfontplooiing staan daarbij centraal. Er wordt maatwerk 

geleverd en de persoonlijke benadering staat altijd voorop. Rentree 

heeft haar hoofdkantoor in Hoorn en vestigingen in Heerhugowaard, 

Den Helder en Purmerend. Rentree beschikt over een groot netwerk 

aan (regionale) werkgevers, waar we actief mee samenwerken

Sinds 2015 werken we onder de naam Rentree Re-integratie  

& Jobcoaching B.V . en leveren als erkend, professioneel, kleinschalig 

onafhankelijk re-integratiebureau in Noord-Holland onze diensten aan 

werkgevers, gemeenten, scholen, UWV, verzekeringsmaatschappijen 

en particulieren. 

Rentree Re-integratie & Jobcoaching

Re-integratie & Jobcoaching verzorgt o.a. trainingen, coacht (ook op

de werkplek), maakt “werkfit” en begeleidt naar werk. De coaches

hebben een praktische aanpak, verstaan hun vak en denken in

mogelijkheden. Dat deze positieve werkwijze vruchten afwerpt, blijkt

niet alleen uit de resultaten, maar ook uit de hoge klanttevredenheid 

van onze kandidaten en opdrachtgevers. Het keurmerk Blik op Werk 

waardeert Rentree met 3 sterren en klanten geven een mooie 7,6 op 

ons “rapport”

De Werkprofessionals 

Met ons label De Werkprofessionals richten we ons op loopbaan-

begeleiding, uitvoering van de (verbeterde) Wet Poortwachter en 

werk-naar-werktrajecten. We beschikken over de benodigde 

specifieke kennis en kunnen passende tests en assessments 

afnemen. Een outplacement- of 2e/3e -spoortraject start op het 

moment dat een werkgever een andere baan moet vinden voor een 

van zijn medewerkers door bijv. (langdurige) ziekte of een onhoudbare 

werksituatie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn. 

Dankzij de professionele en tegelijkertijd persoonlijke aanpak en de

grote kennis van de regionale arbeidsmarkt zijn de Werkprofessionals

van Rentree een sterke partner in Noord-Holland.

Contactgegevens

Benieuwd of wij ook iets voor u kunnen doen? Meer informatie over 

Rentree vindt u op de website: www.rentreewerkt.nl of Facebook: 

Rentree Re-integratie

U kunt ons natuurlijk ook direct bereiken voor het maken van  

een afspraak, per telefoon op 0229-21839 of via emailadres  

info@rentreewerkt.nl. Wij komen graag naar u toe!

Rentree levert al 25 jaar diensten ten behoeve van re-integratie en outplacement van Noord-

Hollandse werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben al 

duizenden mensen met succes mogen begeleiden of ondersteunen. 

W
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      REA          

Tekst: Iris Vinkenborg Fotografie: Aangeleverd 

Overheid en  
ondernemers werken  
samen aan economie
Een vitaal bedrijfsleven is een van de ambities uit het Pact van Westfriesland. Om dit doel  

verder te concretiseren is in 2015 de Regionaal Economische Agenda (REA) opgesteld.  

De Westfriese Bedrijvengroep is van het begin af aan betrokken geweest bij deze lijst van  

actiepunten om onder andere het bedrijfsleven en de regionale economie te versterken.  

Diverse mooie projecten zijn al in volle gang en steeds meer verbindingen worden gelegd, 

waaronder met GreenPortNHN.

      REA          

Wethouder Harry Nederpelt: ‘De Westfriese gemeenten hebben in 

het Pact van Westfriesland afgesproken elkaar op economisch vlak 

te versterken. Om de ondernemers te bereiken, is de Westfriese 

Bedrijvengroep hierbij betrokken. Uiteindelijk hebben we allemaal 

hetzelfde doel; een sterke en vitale regio zijn. Van een sterke  

economie en een goed ondernemersklimaat profiteren niet  

alleen de ondernemers, maar uiteindelijk ook de inwoners  

van West-Friesland.’ 

Samenwerken

Bashar Al Badri (verenigingsmanager WBG): ‘We mogen maar  

wat trots zijn dat de zeven Westfriese gemeenten én het bedrijfs-

leven nauw samenwerken aan de REA. Dat is bijzonder. Bij de 

samenstelling van de REA is echt gekeken naar de behoefte van 

ondernemers. Onder andere wethouders Ben Tap (Hoorn) en  

Harry Nederpelt (Medemblik) bezoeken regelmatig bedrijven om 

met ondernemers in gesprek te gaan. En ook via de Westfriese 

Bedrijvengroep kunnen ondernemers hun behoeften kenbaar 

maken. Wij kunnen dan kijken of we hier een passend project  

van kunnen maken binnen de REA.’

Handen uit de mouwen

Ben Tap vult Al Badri aan: ‘Een ander sterk punt van onze werkwijze 

is dat we gewoon begonnen zijn. Geen ellenlange vergaderingen, 

maar handen uit de mouwen. Op dit moment zijn we diverse 

projecten aan het evalueren. Wat werkt gaan we mee verder en wat 

niet werkt passen we aan. Dat maakt de REA ook zo dynamisch. 

Het Pact van Westfriesland en de REA bestaan uit diverse thema’s 

waaronder de samenwerking tussen ondernemers, overheid en 

onderzoek, maar ook thema’s als infrastructuur, de positionering 

van Westfriesland en een vitale regionale economie. Deze thema’s 

staan allemaal met elkaar in verbinding, dragen samen bij aan een 

betere economie en zijn nu vertaald in concrete projecten.’

Stimuleren van innovatie

In de regio zijn diverse andere initiatieven en projecten die zich 

hard maken om het ondernemersklimaat te bevorderen. Zoals 

bijvoorbeeld GreenPort Noord-Holland Noord. Rian van Dam van 

GreenPortNHN: ‘Wij stimuleren de samenwerking tussen overheid, 

ondernemers, onderwijs en onderzoek in de agrarische sector in de 

regio Noord-Holland Noord. Onze doelstelling is het versterken van 

de concurrentie positie van de agrarische sector, bv door faciliteren 

van kennis en innovatie. We brengen partijen bij elkaar, zorgen voor 

kennisdeling en helpen ondernemers bijvoorbeeld bij het opzetten 

van projecten en aanvragen subsidies. Vanuit de GreenPortNHN 

hebben wij makkelijker toegang tot de provincie, het rijk of zelfs 

Europese middelen.’

Banen promoten

Ben Tap: ‘De agrarische sector is belangrijk voor de Westfriese 

economie. We hebben een verbinding gelegd met GreenPortNHN 

omdat we gemeenschappelijke doelen hebben. Hierin ondersteu-

nen we elkaar. Dat is ook zo mooi in West-Friesland; de lijnen zijn 

vaak kort. De agrarische sector draagt enorm bij aan de werk-

gelegenheid en vanuit de REA promoten we ook de interessante 

banen binnen deze sector. Het Natures Talent-project is een van  

de projecten uit de REA. Binnen dit project laten we leerlingen op 

middelbare scholen kennismaken met werken binnen de agrari-

sche sector. Er zijn speciale karretjes ingericht met led lampen 

waarmee de leerlingen kunnen experimenteren hoe een plant  

zo productief mogelijk wordt. Vanuit de REA maken we jongeren 

graag bewust van de gave techniek die er in Westfriesland zijn.’

Dat laatste gebeurt ook in de ‘Maand van het werk’ (oktober). Dan 

wordt er vanuit de REA een open dag georganiseerd voor bedrijven. 

Tijdens deze dag wordt aan het publiek gepresenteerd wat voor 

mooie bedrijven er in Westfriesland zijn. Prachtige bedrijven om te 

werken of stage te lopen. Dat is eigenlijk ook belangrijkste reden 

van het Pact van Westfriesland: ‘Er zijn hier veel mooie bedrijven en 

talloze mogelijkheden! Daar mogen we trots op zijn!’ Binnenkort is 

op de website van de Westfriese Bedrijvengroep meer informatie 

beschikbaar over de open dag.

Regionaal Economische Agenda
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‘ De agrarische 
sector is  
belangrijk voor 
de Westfriese 
economie’
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      WK schapendrijven 2017         

Tekst & fotografie: Aangeleverd 

Westfriesland op de kaart  
door WK Schapendrijven

Ruim 750 schapen en 242 combinaties van handlers (schapendrijvers 

red.) en honden uit 32 verschillende landen kwamen in actie op het 

WK Schapenschrijven. Maar dat was niet alles.  Organisator Erik Groot 

pakte deze kans met beide handen aan zorgde ervoor dat bezoekers 

naast het WK ook konden genieten van een prachtig divers randpro-

gramma gericht op de agrarische sector. Door zijn kennis als 

internationaal vermaarde schapendrijver en als liefhebber van het 

boerenleven heeft hij met het WK Schapendrijven de regio op de kaart 

gezet. En dat bleef niet onopgemerkt. Maar liefst 7 Westfriese 

gemeenten hebben hun medewerking verleend en het evenement kon 

rekenen op meer dan 60 sponsoren.    

Primeur voor Nederland

Erik vertelt hoe hij het evenement naar Nederland heeft gehaald. “Het 

WK Schapendrijven wordt één keer in de drie jaar georganiseerd en 

vond tot nu toe altijd plaats in Wales, Ierland, Schotland of Engeland. 

Het is absoluut een primeur dat het WK nu naar Nederland komt. Als 

schapendrijver draai ik al een aantal jaar mee in de top en ben ik wel 

bekend bij de overkoepelende bond ISDS (International Sheep Dog 

Society). Zij vroegen mij twee jaar geleden of ik de organisatie voor het 

WK op mij wilde nemen. Voordat ik ‘ja’ kon zeggen heb ik in Nederland 

eerst gesprekken gevoerd met de burgemeester en wethouders uit de 

gemeente, landeigenaren en mogelijke medewerkers. Iedereen was 

direct enthousiast en ik kreeg het vertrouwen en de vrijheid om aan  

de slag te gaan. Ik ben daarom de uitdaging aangegaan.” 

Boost voor economie

Toerisme is een belangrijk speerpunt van de 7 gemeentes in  

West-Friesland en hoe kun je nu beter toeristen aantrekken dan  

met zo’n geweldig evenement? Erik nam de organisatie voor het WK  

op zich met het idee om er een groter evenement van te maken dan 

alleen het WK Schapendrijven. Hij legt uit: “Ik wilde graag de lokale 

boeren en de agrarische sector laten meegenieten. De sector komt 

soms negatief in het nieuws en dat is jammer. Dit was een unieke  

kans om een positieve indruk achter te laten bij de mensen en dat  

is gelukt! Op de openingsdag konden bijna 400 ouderen uit bejaarden-

tehuizen in de gemeente Opmeer genieten van een gezellige middag 

met een hapje en een drankje. De officiële opening was een waar 

spektakel. Met een flinke kudde schapen volgde een spectaculaire 

optocht door Hoogwoud richting het wedstrijdterrein. De burgemeester 

liep voorop en de optocht werd afgesloten door vaandeldragers en 

oldtimer trekkers. Het was een prachtig gezicht! Ook de burgemeesters 

van alle 7 gemeentes in West-Friesland waren aanwezig bij  

de opening.”

Geweldig randprogramma

Op alle dagen rondom de wedstrijden was er veel te beleven voor jong 

en oud. Erik vertelt: “Op de  mooie wandel- en fietsroutes door privé 

landerijen die speciaal voor het WK werden opengesteld konden 

mensen genieten van onze mooie natuur. Ook was er een visclinic voor 

kinderen op het hoofdterrein en organiseerden we ‘Boer zoekt knecht’ 

waarbij kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar een dagdeel mee 

konden draaien op een boerderij. Daarnaast werd een koe met 100.000 

liters melk op haar naam gehuldigd. Ook de spectaculaire wedstrijd 

strobalen stapelen was een groot succes.” 

Spannende titelstrijd

Op het WK gingen de handlers uit 32 verschillende landen met hun 

bordes collies de strijd aan om de felbegeerde wereldtitel. Erik Groot  

is naast organisator zelf ook vermaard schapendrijver. Wilde hij niet 

deelnemen aan het WK? “Ik was wel gekwalificeerd maar ik had 

besloten om me helemaal te focussen op de organisatie. De maand na 

het WK volgt er nog een EK in Noorwegen. De kans is groot dat ik daar 

wel in actie kom. Dat wordt mijn afterparty”, besluit Erik lachend. Wat begon met een voorzichtig idee groeide uit tot een groots opgezet evenement voor  

jong en oud. Inmiddels dragen veel sponsoren, bedrijven, gemeentes en vrijwilligers het  

Wereldkampioenschap Schapendrijven een warm hart toe. Van 12 tot en met 16 juli stond  

de gemeente Opmeer geheel in het teken van dit WK. En één ding is zeker; het was een  

evenement om nooit meer te vergeten.
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Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Richard de Beer 

Akuflex breidt verder uit

Theo Verduin vertelt over de uitbreiding van Akuflex met het 

naastgelegen bedrijfspand dat slechts enkele meters verwijderd is 

van de huidige locatie. We zaten al geruime tijd erg krap in onze 

productiehal. Daarbij hadden we ook een sterke behoefte aan meer 

werknemers op kantoor en daar hadden we gewoonweg niet de 

fysieke ruimte voor. Olaf vult aan: “Het pand naast ons stond al 

geruime tijd te koop en hoewel het voor ons aan de grote kant was, 

hebben we toch besloten om ervoor te gaan. Het zijn nu nog twee 

losstaande panden naast elkaar, maar de bedoeling is dat we in de 

toekomst de twee panden aan elkaar gaan koppelen.” 

Energiebewust

Akuflex is één van de bedrijven op Hoorn 80 die onderdeel uitmaakt 

van het ambitieuze pilotproject ‘Bedrijventerreinen Energiepositief’ 

(BE+). De insteek van het project is dat ieder bedrijf zelfsupporting 

wordt in het opwekken en verbruiken van de energieproductie. Theo: 

“Als bedrijf zijn we daar heel bewust mee bezig. We zijn zeker 

voorstander van energie besparende maatregelen waar mogelijk en 

daarom hebben we voor ons bedrijf bijvoorbeeld gekozen voor 

elektrische auto’s. Verder hebben we op diverse plaatsen in het 

nieuwe pand lichtbewegingssensoren aangebracht en zijn alle 

kozijnen vervangen voor nieuwe kozijnen met een hoog rendement in 

isolatie. Ook willen we te zijner tijd zonnepanelen plaatsen op het dak 

en wordt de buitengevel nog beter geïsoleerd. Natuurlijk is het mooi 

als we daarmee de energierekening naar beneden krijgen, maar we 

willen tevens onze bijdrage leveren aan het milieu.” 

Sterke ontwikkeling

Akuflex is gespecialiseerd in het leveren van aluminium kozijnen en 

gevels voor utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. Het bedrijf werd 

opgericht in 1975 en sinds 2006 staan Theo Verduin en Olaf Diderich 

aan het roer. Olaf vertelt: “We zijn elf jaar geleden begonnen met drie 

man sterk en we kunnen wel zeggen dat er sinds die tijd veel is 

veranderd. We zijn uitgegroeid tot een divers bedrijf met circa 20 

medewerkers. Maatwerk is onze specialiteit. Door mee te denken en 

goed advies te geven komen wij samen met de klant tot de beste 

oplossing. Ons credo luidt dan ook ‘wij scoren geen orders,  

wij scoren klanten’.”

Al meer dan 40 jaar fabriceert en monteert Akuflex aluminium gevelelementen van de  

hoogste kwaliteit. Het gaat goed met de zaken. Zo goed zelfs dat het bedrijf uit haar jasje is 

gegroeid en eind 2016 een nieuw pand heeft betrokken. Westfriese Zaken ging om de tafel 

met directeuren Theo Verduin en Olaf Diderich over de laatste stand van zaken. 

      Akuflex          
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      Hoorn 80 verbuikt minder energie               Hoorn 80 verbuikt minder energie         

Hoorn 80 verbruikt nu 
al minder energie 

Om meteen maar met de subsidieaanvragen in huis te vallen: 

waarom? Gerard Fit legt uit: ‘Namens de ondernemersverenigingen 

voert onze eigen energie-coöperatie ECWF dit project uit. Met niet 

meer dan onze inzet, er is verder geen cent. De kosten moeten in 

de loop van het project terugkomen. Het gaat nu zo hard dat er 

gewoon meer ondersteuning nodig is om alle projecten te 

begeleiden. We moeten door de opstartfase heen en daarna  

zal de cash flow de lage overheadkosten dekken. Het gaat puur om 

kosten. Wij doen dit niet uit winstbejag maar in het belang van de 

bedrijven en het milieu.’

HN80-BE+ is onderdeel van een groot landelijk ambitieus plan om 

250 bedrijventerreinen meer energie te laten opleveren dan de 

bedrijven op die terreinen gezamenlijk verbruiken. Hoorn 80 zit in 

de voorhoede van de eerste tien bedrijventerreinen die ermee aan 

de slag zijn gegaan. Fit noemt de respons na de aftrap ‘te veel om 

op te noemen.’ Veel prominente bedrijven doen mee: Deen, Groot 

Conserven, Esbaco, Corda Banket, Akuflex, Ross Sanitair en Baas 

Verpakkingen (zie kader). ‘Ik doe waarschijnlijk bedrijven tekort die 

ook meedoen. De projecten verkeren in alle mogelijke stadia; van 

offerte tot inventariseren, van uitvoering tot gereed. En voor veel 

deelnemers is dit nog maar het begin. Deen laat op één pand 372 

zonnepalen zetten, maar ze hebben nog zeven panden op het 

terrein. Om maar wat te noemen. En dan heb ik nog niet eens over 

Ledverlichting, warmtepompen en andere energiebesparende 

mogelijkheden.’

HN80+ is vier maanden na de aftrap in vol bedrijf. De eerste projecten zijn opgeleverd en dat 

betekent dat er nu al minder energie wordt verbruikt. Een flitsende start op weg naar min-

stens een energieneutraal bedrijventerrein Hoorn 80. Projectleider Gerard Fit van de ECWF 

hoopt dat de gemeente en de provincie snel met subsidie over de brug komen om het project, 

dat is geïnitieerd en wordt gedragen door de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) en de 

Westfriese Bedrijvengroep -in een stroomversnelling te krijgen.

Eerste projecten zijn al klaar

De meeste bedrijven op Hoorn 80 zijn grootverbruikers en dat betekent 

dat ze in aanmerking komen voor een subsidie op energieproductie 

(SDE – Subsidie Duurzame Energie). En dat maakt dat investeringen – 

met name in zonnestroom - nog sneller worden terugverdiend. 

Naast het individuele belang is er een collectief belang: ‘Soms moet 

je zeggen: laten we iets langer wachten want als we met meer 

deelnemers zijn, kunnen wij voor dat specifieke onderdeel straks 

hogere inkoopkortingen bedingen. Het maakt natuurlijk erg veel 

verschil of je 100 of 1.000 zonnepanelen in één keer inkoopt. Ons 

werk is de individuele belangen te respecteren en tegelijk oog te 

houden voor het geheel.’

Baas Verpakkingen pakt uit voor het milieu 

Baas Verpakkingen is al sinds 1934 gevestigd in Hoorn (eerst 

Nieuwe Noord, later Kleine Noord). Inmiddels is het bedrijf al ruim 

45 jaar aanwezig op Hoorn 80 en daarmee één van de eerste 

ondernemers op het bedrijventerrein. Baas is een begrip als het 

gaat om verpakkingen, kantoorartikelen, disposables, winkelbeno-

digdheden en andere facilitaire producten. Eigenaar Gerard 

Kuypers is zeer enthousiast over HN80+: ‘In het magazijn hebben 

we vorig jaar al Ledverlichting laten aanbrengen en nu via de club 

van Gerard Fit ook in de winkel.  Waarom we meedoen? Ik heb 

thuis al 32 zonnepanelen. Ik vind het belangrijk dat je investeert 

op die dingen waarmee je het milieu kan ontzien. Hierna gaan wij 

kijken wat wij aan stroom verbruiken en als het rendabel is gaan 

we volgend jaar over op zonnestroom. Dan komen we wat stroom 

betreft op nul uit. Ik kijk eigenlijk niet eens naar de financiële 

opbrengst, want er moet veel worden geinvesteerd en dat doen 

we zelf. Het gaat ons op de eerste plaats om het milieu en niet 

om het geld. Niet dat we tegen kosten besparen zijn hoor!’ 

‘ De meeste bedrijven 
op Hoorn 80 zijn groot-
verbruikers en dat  
betekent dat ze in  
aanmerking komen 
voor een subsidie op 
energieproductie.’ 

Meedoen? 

Dat kan! Ieder bedrijf op Hoorn 80 kan met 50% korting een 

energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten 

bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met 

welke investeringen kunt besparen en bijdragen aan het verminde-

ren van het energieverbruik en CO2 uitstoot vannHN80. Mail uw 

gegevens o.v.v. HN80 naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u 

opgenomen!
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      Eksteen en Kok          

Eksteen en Kok slaan  
handen ineen op Zevenhuis

Danny Eksteen van voegbedrijf Eksteen vertelt enthousiast over de 

plannen voor het nieuwe bedrijfspand: “Zevenhuis biedt voor ons 

veel mogelijkheden. Het is ruim opgezet en omdat het langs de 

N23 Westfrisiaweg ligt ook logistiek goed bereikbaar. Maar wat ik 

nog veel belangrijk vindt: er is veel buitenterrein rond het pand. Het 

bedrijventerrein voldoet aan alle eisen en daarbij kunnen we in de 

toekomst nog verder groeien. Dat is wel nodig. Het bedrijf bestaat 

nu uit een sterk team van ongeveer 13 werknemers en straks 

hebben we nog meer mogelijkheden om uit te breiden. We gaan  

er met zijn allen voor. De perceelgrond voor het nieuwe pand  

heb ik samen met René Kok van bestratingsbedrijf Kok-Hoorn 

aangekocht. We bouwen samen één pand, maar betrekken ieder 

onze eigen helft met eigen entree. Je kunt het zien als een 

twee-onder-één-kap.” 

Samen werken aan de toekomst

Hoe is eigenlijk deze nieuwe samenwerking precies tot stand 

gekomen? René Kok legt uit: “Ik was voor mijn bedrijf Kok-Hoorn  

op zoek naar een locatie voor een nieuw pand en was met name 

geïnteresseerd in Zevenhuis. De percelen op het terrein waren 

echter vooral smal en lang. Ik liep op dat moment Danny tegen  

het lijf en die zat met hetzelfde probleem. We hebben toen besloten 

om de handen ineen te slaan en één kavel met zijn tweeën te 

delen. Een win-win situatie. Het perceel wat ons is aangewezen ligt 

langs de weg en is ideaal als uitvalsbasis. Het is fijn dat we elkaar 

hierin gevonden hebben. Het scheelt dat we beiden op hetzelfde 

denkniveau zitten en oplossingsgericht zijn. Er is een basis van 

vertrouwen en daarnaast hebben we goede afspraken gemaakt.”

Eigen bouwteam

Danny: “Eind 2017 gaan de eerste palen in de grond en hopelijk is 

het pand dan in het voorjaar van 2018 klaar. Voegbedrijf Eksteen 

bestaat dit jaar 25 jaar dus het is wel jammer dat we niet in ons 

lustrumjaar het nieuwe pand al kunnen betreden. Voor de bouw 

hebben we zelf een bouwteam met ondernemers uit de regio 

samengesteld die het pand voor ons gaan vormgeven. Met een 

tekenaar zijn alle bouwtekeningen tot stand gekomen. Uiteraard 

zullen we ook onze eigen expertise inzetten tijdens de bouw-

periode. Voegbedrijf Eksteen kan een bijdrage leveren aan het 

voeg- en metselwerk en René neemt het grond- en straatwerk  

voor het pand voor zijn rekening. Zo wordt het pand een mooi 

visitekaartje van onze bedrijven en werkzaamheden.” 

Het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis in Hoorn komt steeds meer in trek. Diverse bedrijven 

zien de mogelijkheden en kiezen voor deze locatie als uitvalsbasis voor hun onderneming. 

Zo ook voegbedrijf Eksteen en bestratingsbedrijf Kok-Hoorn die in 2018 samen een pand op 

Zevenhuis zullen betrekken. 

Tekst: Patricia Lourens Fotografie: Pieter Hulleman 
Bel voor info: 0229 - 21 35 41

vanaf 128,4 m2 n.v.o. verdeeld over twee bouwlagen, 
vanaf € 95.000,- v.o.n. excl. BTW

combinatie / samenvoegen van bedrijfsunits nu nog bespreekbaar

14 duurzame, CO2-neutrale bedrijfsunits
Gelegen op bedrijventerrein Vredemaker Oost Fase IV in De Goorn

TE KOOP 

OF 

TE HUUR

Unit
• Begane grond van beton, vloerbelasting 

1.000 kg/m2, verdiepingsvloer betreft 
een vaste stalen systeemvloer.

• Vrije hoogte tussen betonvloer en 
 verdiepingsvloer betreft 3.750 mm.
• Doorrijhoogte bedrijfsdeur 3.250 mm.
• Eigen meterkast met standaard-
 aansluiting voor water en 
 elektra (3x25 Ampère).
• Hardhouten kozijnen.
• Multifunctioneel gebruik.
• Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Energielevering via zonnepanelen, 
geen gasaansluiting (elektrisch 

verwarmen en elektra nagenoeg kosteloos).

T: 0229 21 35 41
info@hoffstad.nl
www.hoffstad.nl

Van Dedemstraat 6
Postbus 50 
1620 AB Hoorn

Energielevering via zonnepanelen, 
geen gasaansluiting (elektrisch 

Aanvang eerste bouwactiviteiten op 4 september 2017

De bedrijfsunits zijn 
gelegen op het 

bedrijventerrein 
Vredemaker Oost 

Fase IV 
Schoffel 3 - 29 in 

De Goorn, direct aan 
de N507 / Braken en 
de provinciale N243 

Hoorn - Alkmaar.
Op enkele minuten 
van de A7 gelegen.

Oprichting actieve 
beheervereniging
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      Bedrijfsonroerendgoed          

Groeiend optimisme over  markt bedrijfspanden 

Ja dus. Dat blijkt vooral uit de verkoop van kavels op bedrijventer-

rein Zevenhuis langs de NB23 bij Hoorn. Avia Marees maakte eerder 

in Westfriese Zaken de plannen bekend voor een uniek Multi Traffic 

Point. En kortelings kochten Voegbedrijf Eksteen en bestratingsbe-

drijf Kok-Hoorn een kavel voor een gemeenschappelijk gebouw met 

elk een eigen opgang.

Dankzij meer vraag naar bedrijfspanden stijgt de omzet in de bouw meldt het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Reden voor Westfriese Zaken om twee gespecialiseerde makelaars 

eens te vragen naar de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in West-Friesland.  

Zit de groei er hier ook in? 

‘Vraag neemt toe in de hele regio’

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Indrukmakers BV 

Westfriese Zaken vraagt twee deskundigen of we de opgaande lijn 

nu ook in West-Friesland te pakken hebben. 

Aad de Heus van Hoffstad Bedrijfsmakelaars richt zich uitsluitend 

op zakelijk onroerend goed. Hij zit al jaar twintig jaar in het vak. Zijn 

werkgebied is vooral West-Friesland en alles wat voor hem nog 

berijdbaar is;  de Noordkop, Purmerend en Alkmaar  Hij is tevens 

projectmakelaar van Zevenhuis en bevestigt dat de belangstelling 

groeit: ‘Niet de prijs maar de locatie wordt steeds belangrijker. Ik 

heb Zevenhuis altijd een prachtige plek gevonden en voorspel dat 

er binnenkort nog een grote speler aan kan komen.’ Paul Moer-

kamp is mede-eigenaar van Van Overbeek Bedrijfsmakelaars in 

Hoorn en al 16 jaar actief met de aan- en verkoop  en verhuur van 

bedrijfscomplexen.  En hij is taxateur: ‘De waarde moet steeds beter 

onderbouwd worden, onder meer volgens de regels van de 

Nederlandsche Bank. Op zich goed want het komt de kwaliteit van 

de rapporten ten goede, maar het wordt  daardoor ook duurder 

omdat er steeds meer uren in gaan zitten. Soms moeilijk uit te 

leggen want de klant wil alleen maar weten wat het waard is. Toch 

is een goede onderbouwing voor alle partijen van belang.’ Namens 

de HOC is Paul terreinvertegenwoordiger van Hoorn 80 en weet dus 

precies wat daar speelt. 

Welke belangrijke ontwikkelingen ziet  u op de  

bedrijventerreinen?

Aad: ‘In de hele regio neemt de vraag toe. Het dalen van de prijzen 

is afgevlakt en je ziet hier en daar zelfs de prijzen weer wat stijgen. 

De leegstand neemt af. Er is nu wat je noemt een gezonde 

leegstand en dat is nodig om tot stabiele prijzen te komen.  

Mensen zijn weer actief aan het ondernemen en dat zie je  

terug in de prijs.’ 

Paul: ‘Het aanbod wordt krapper. Op Hoorn 80 hebben  

we een zevental grote bedrijfsobjecten verkocht. Het aanbod  

van grotere objecten neemt duidelijk af en daarom gaan  

we meer naar een verkopersmarkt toe, al zijn er regionaal  

wel grote verschillen. Maar de markt is wel uitgebodemd.  

Er is weer een goede balans tussen vraag  

en aanbod.’

Is er verandering gekomen in de vraag?

Aad: ‘Er is duidelijk meer vraag naar bedrijfspanden dan  

een paar jaar terug. En dat niet alleen in Hoorn. Onlangs   

heb ik nog een paar grote objecten kunnen verkopen op het 

WFO-terrein in Zwaagdijk; het stond jaren stil en opeens  

is er dan toch weer beweging.’

Paul: ‘West-Friesland bestaat hoofdzakelijk uit MKB-bedrijven  

en dat is niet veranderd, vooral objecten tot 500 m2. Dat blijft  

wel zo. Er is relatief minder vraag naar kantoorruimte door een 

andere manier van werken. Het is goed dat verouderde kantoren 

 uit de jaren ’70  door herbestemming van de markt zijn  

gehaald. Minder meters leegstand helpt de balans tussen  

vraag en aanbod te verbeteren. Je ziet daarbij dat kwaliteit  

en ligging steeds belangrijker worden.’

Welke ontwikkelingen ziet u in de toekomst?

Aad: ‘Ik zie de locatie steeds belangrijker worden.  En ook  

de vraag: wat past bij mij? De marktomstandigheden kunnen  

op een paar kilometer verschil alweer heel anders zijn.  

Purmerend zat bijvoorbeeld langdurig op slot, er gebeurde  

weinig. Er is nu veel meer dynamiek en dat geeft mij het  

gevoel dat in een groeimarkt zitten. En dat is heel  

positief natuurlijk.” 

Paul: ‘De reële economie trekt aan – en dat is de basis voor de 

vraag naar bedrijfshuisvesting. Creativiteit die je ziet in herbestem-

ming en luisteren naar de markt helpt ook. Zo was een onverkoop-

bare hal van 1000 m2 wel te verkopen door er vier units van 250 

m2 van te maken. Er zit voldoende know how  in de markt om 

vastgoed weer renderend te maken. We zijn op Hoorn 80 heel blij 

met parkmanagement dat ervoor heeft gezorgd dat het terrein er 

weer representatief bij ligt. Voornoemde zaken maken dat ik 

behoorlijk positief ben over de markt.’
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      Bedrijfsonroerendgoed          
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Samen met collega’s heerlijk ontspannen en 
genieten op het water. Beleef een fantastische tijd 
op onze karaktervolle schepen en geniet van goed 
eten en drinken. Onze persoonlijke en gastvrije 
bemanning staat klaar om van uw bedrijfsfeest of 
uitje een geweldige ervaring te maken!

GENIETEN  
OP HET WATER
 
Bedrijfsuitjes 
Bedrijfsfeesten 
tot 250 personen

Rederij het IJ
www.rederijhetij.nl        
info@rederijhetij.nl       

06 24 222 576

Heeft u plannen voor nieuwbouw 
of uitbreiding?

En u zoekt daarbij onder andere naar de 
kenmerken:

• Representatief
• Duurzaam gebouw(d)
• Energiezuinig
• Begeleiding van ontwerp t/m oplevering

Dan zijn we u graag van dienst en ontvangen we u 
graag voor een vrijblijvend gesprek om samen de 
mogelijkheden te bekijken! 

Tot ziens!

0299-363 468  www.tbe-za.nl

Nieuw adres per 1 augustus

Nieuwe Steen 37

1625 HV  Hoorn

1601-216 Opmaak-WFZaken-195+277mm-OL-DEF.indd   1 30-06-17   09:36
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      De veelkleurigheid van de Hoornse winkels               De veelkleurigheid van de Hoornse winkels         

Steeds meer buitenlandse 
winkels in Hoorn

Wat hebben een Poolse, Turkse en Syrische winkel met elkaar 

gemeen?

1.  ze richten zich op speciale doelgroepen en onderscheiden zich 

met kwaliteit en exclusieve producten;

2.  het zijn echte ondernemers, dus er is vaak weinig tijd om met 

verslaggevers te spreken;

3. de ondernemers praten liever niet over politiek; 

4.  ze vinden Hoorn een fantastische stad en redden het hier prima! 

De eigenaar van de Poolse winkel Malinka kan ons door  omstan-

digheden niet te woord te kan staan. De 22-jarige medewerkster 

Barbara neemt de honneurs in vloeiend Engels waar. Daarnaast 

winkelen we in de Turkse supermarkt Hilal op de Veemarkt en de 

vorig jaar geopende ‘Syrische Hoek Supermarkt - Halal’ op de het 

Kleine Noord, waar het overdag tijdens de Ramadan toch een 

beetje afzien is. 

De Syrische winkel is van de familie Kabani, een gezin met vijf 

kinderen. Zoon Abdallah tolkt voor vader Ahmad. Als eerste vallen 

de sjieke gebedsjurken voor dames op. Klasse stoffen en afwerking 

uit Dubai. Halal geeft het islamitische karakter en de klantenkring 

wel aan. De ondernemersfamilie handelt al langer in Syrische 

Het Hoornse winkelbestand wordt steeds veelzijdiger met meer smaken en kleuren van  

over de grens. Kleinere speciaalzaken richten zich op nieuwe landgenoten. Hoe gaat het  

met deze buitenlandse winkels? Redden ze het? Wie zijn hun klanten? Westfriese Zaken  

ging op onderzoek uit.

Wat van ver komt blijkt lekker 

Tekst: Robert Vinkenborg Fotografie: Indrukmakers BV 

producten. Na vele zakelijke avonturen zijn ze nu in Hoorn thuis 

gekomen. ‘De mensen zijn aardig en goed.’ We brengen de Syrische 

vluchtelingen in Hoorn ter sprake. De winkel fungeert voor deze 

nieuwkomers als een vraagbaak: ‘Wij wijzen ze een beetje de weg 

als ze die niet kennen,’ vertelt de zoon. 

‘Wij verkopen wat Arabische mensen nodig hebben’, vat de vader 

het assortiment samen. De zoon laat de speciale kruiden zien, 

Syrische olijven en kaas. Thee blijkt heel belangrijk, ook voor de 

Turkse, Marokkaanse en Nederlandse klanten. Melvüt Tekin is de 

eigenaar van de Turkse supermarkt Hilal  op de Veemarkt. Ook een 

echt familiebedrijf. Er was niet echt een speciale reden om zich op 

de Veemarkt te vestigen: ‘Deze locatie was gewoon beschikbaar, 

meer niet. In begin gingen we uit van een vrij klein assortiment, 

maar dat hebben we snel los moeten laten. Er is vraag naar heel 

veel verschillende producten uit andere landen. We zijn meer een 

winkel van buitenlandse producten dan van buitenlandse klanten. 

Onze klanten zijn vooral Nederlanders. Als iemand een Aziatisch 

gerecht wil klaar maken, dan hebben wij alles.’ De maan in het logo 

verwijst naar de betekenis van het Turkse woord Hilal: maan dus en 

niet naar de Turkse vlag. Uiteraard verkoopt de winkel ook 

halal-producten naar Islamitisch voorschrift, net als de Syrische 

winkel die we eerder bezochten. 

We vragen de heer Tekin naar het ondernemersklimaat. ‘Hoorn is 

een heel fijne stad om te werken. Als ik mijn ding doe als onderne-

mer dan heeft mijn buurman daar ook wat aan. En andersom. Hoe 

wij het volhouden tegen de grote supermarktketens? Door exclu-

sieve dingen aan te bieden, zoals vers fruit, onze eigen gemarineer-

de olijven en exotische groenten. En door de klant extra aandacht 

en service te bieden. Wij verkopen geen 80 soorten cola en koek die 

al bij Deen in de schappen liggen. Daar kunnen wij ons niet mee 

onderscheiden, wél met kruiden zonder E-nummers en zout. 

Jammer genoeg moet de eigenaar van de Poolse ‘mini-market’ 

Malinka aan het Nieuwland verstek laten gaan. De Poolse winkel-

medewerkster Barbara is al vier jaar in Hoorn met haar ‘boyfriend’. 

Ze prijst de schoonheid van de stad en de aardige mensen. 

Barbara ondervindt geen enkele discriminatie. ‘De mensen zijn heel 

aardig.’ Barbara geeft een rondleiding langs de bijzondere produc-

ten. Het Poolse vlees wordt aangeprezen als veel lekkerder dan de 

Nederlandse. Salamikaas is ook zo’n product wat wij niet kennen. 

‘Ik ben hier gekomen via de familie van mijn vriend. We hebben het 

goed hier.’ In tegenstelling tot Hilal zijn de klanten van Malinka wel 

vooral buitenlanders: ‘Uiteraard Polen, maar ook Russen en 

Roemenen. Maar er komen toch ook veel mensen uit de buurt voor 

sigaretten en een frisdrankje en dan kopen ze ook steeds vaker 

Poolse snoep.’

De verslaggever mag van alles proeven. Wat je van ver haalt blijkt 

inderdaad heel lekker. 
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LAAT U VERRASSEN DOOR BUSINESSCLUB GOLFBAAN WESTWOUD

Golfbaan Westwoud | Zittend 19 | 1617 KS  Westwoud | www.golfbaanwestwoud.nl/business

Het bedrijfsleven swingt op Golfbaan Westwoud! Tientallen ondernemers uit diverse branches maken al  
gebruik van de activiteiten die de businessclub organiseert. Ook dit jaar zijn er, buiten het golfseizoen om,  
verschillende netwerkactiviteiten. Naast de populaire tweewekelijkse golfwedstrijden en bedrijvencompetitie  
is er ook veel gezelligheid buiten het golfen om. Netwerken in de ruimste zin van het woord in een heerlijke  

ontspannen en sportieve omgeving. Wat wilt u nog meer?
 

Word daarom nu lid van de businessclub op de mooiste en gezelligste Golfbaan van Noord-Holland.  
Als lid ontvangt u, afhankelijk van uw pakket, één of meerdere ‘wild cards’ waarmee u zelf of samen  

met uw relatie(s) 7 dagen per week kunt golfen. Relatiemanagement pur sang!
 

En mocht u als niet-golfer besmet raken met het golfvirus, dan kunt u tegen een zeer  
aantrekkelijk tarief privé golflessen volgen aan onze unieke Golfacademie.

Laat u verrassen door de aantrekkelijke prijzen van de Businessclub pakketten.
 

Neem voor meer informatie contact op met businessclub@westfriesegolfclub.nl.

Jan Rosier, a.i. voorzitter
Tel: 0228 - 53 01 10
jan@rosier.nl

Pieter Plas, a.i. voorzitter 
Jong HOC
Tel: 0229 - 76 87 68
p.plas@bpaz.nl

Sjon de Lange
Tel: 0228 - 54 54 54
s.delange@polytechniek.nl

Paul Moerkamp,  
terreinvertegenwoordiger HN80
Tel: 0229 - 27 17 77
paul.moerkamp@vanoverbeek.nl

Joke Herling, secretaris 
terreinvertegenwoordiger 
De Oude Veiling
Tel: 0229 - 21 25 55
joke@herling-strijdhorst.nl

Helen van Wessel 
Tel: 06 - 28 10 77 99
helenvanwessel@gmail.com

Frank Bakker, penningmeester 
terreinvertegenwoordiger 
Nieuwe Steen
Tel: 06 - 55 73 46 83
frank@thechangemakers.nl

Bestuur HOC

De HOC is trots op haar partners

Postbus 226, 1620 AE Hoorn • Bezoekadres: De Oude Veiling 4 • 0229 - 21 07 06 • info@hochoorn.nl

HOC Evenementen

Berend Botje is de beste  
grote kinderopvangketen 
van Nederland

HOC Ducktour 

Jong HOC Barbecue

   
  

 

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 

08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur

BTS Beverwijk

Buko Bedrijvenpark 2 

1943 AG Beverwijk 

BTS Wognum

Overspoor 22

1688 JG Wognum 

Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud 

aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. 

Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners.

www.bts-man.nl

ADVIES MET MEER WAARDE

Bespaar op uw 
verzekeringen

Verzekeringen: onze ervaring is dat veel ondernemers 
te veel betalen. Zoekt u een adviseur met een scherp oog 

voor kosten én hart voor kwaliteit? 

Bel: wij kijken graag samen met u naar 
verbeteringen en besparingen.

Wie de risico’s kent, kan de juiste keuzes maken

www.hochoorn.nl

Lopende zaken
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      Beste kinderopvang keten      

Berend Botje is de ‘Beste  
grote kinderopvang keten  
van Nederland’

Aan deze landelijke verkiezing doen meer dan 800 kinderopvangloca-

ties mee, verdeeld over ruim 300 organisaties. Kinderopvang Berend 

Botje werd samen met 2 andere organisaties genomineerd in de 

categorie ‘Beste grote kinderopvangketen van Nederland’.

Trots!

Alle klanten van de vele Berend Botje-locaties in Noord-Holland 

hebben een vragenlijst ontvangen om hun eigen opvanglocatie en 

Berend Botje als organisatie te beoordelen. Aan de hand van deze 

klantbeoordelingen is Kinderopvang Berend Botje tijdens de 

award-uitreiking op 15 juni 2017 met een gemiddelde beoordeling 

van 8,8 uitgeroepen tot de ‘Beste grote kinderopvangketen van 

Nederland’. Alien Alberts (directeur): “Het was al een enorme eer  

om bij de 3 beste te horen. Dat we deze award, die wordt toegekend 

aan de hand van de beoordelingen van onze klanten, hebben 

gewonnen maakt mij enorm trots. Een groter compliment voor  

ons hele team is er niet!”

25-jarig bestaan

Dit jaar viert Kinderopvang Berend Botje ook haar 25-jarig jubileum. 

Berend Botje begon als een van de eerste professionele gastouder-

bureaus van het land. Door de jaren heen kwamen daar steeds meer 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang bij. 

Nu bieden zij naast gastouderopvang ook kinderopvang op ongeveer 

50 locaties in Noord-Holland. Alien: ‘Ik heb altijd gezegd: Ik wil niet  

de grootste kinderopvangorganisatie worden, wel de béste!’

Dit jaar is de 3e editie van de Opiness Kinderopvang Awards. Deze verkiezing is een initiatief 

van Tevreden.nl (het grootste gespecialiseerde onderzoeksbureau van Nederland) en Opiness.nl 

(een onafhankelijk online platform waar je dienstverleners kunt beoordelen en vergelijken). 

Tekst & fotografie: Aangeleverd 
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HOC evenementen

Hoorns Ondernemers Café 
vrijdag 8 september 2017 
tussen 17.00 - 19.00 uur 
Café Charlies in Hoorn

Bedrijfsbezoek Vitasys
Donderdag 28 september 2017 
tussen 12.00 - 14.00 uur 
Zwaagdijk

Transitie Tour 
Donderdag 19 oktober 2017 
tussen 19.30 - 22.30 uur 
Newton College

Herfsthappening 
Vrijdag 17 november 2017 
tussen 17.00 - 20.00 uur 
Leekerweide

Kijk voor meer informatie op de verfriste website: www.hochoorn.nl
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HOC CAFÉ

•  

H
oorns  Ondernemers  Café  •

Kom je ook op de borrel? Neem gerust iemand mee!
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      HOC Ducktour 2017      

HOC Ducktour 2017

dat Pieter de auto had zien staan met de sleutels erin en besloot de 

auto om de hoek te verstoppen.

De tweede halte werd niet door iedereen bezocht omdat de tijd ver 

overschreden was. Bij vertrek was uitdrukkelijk gezegd dat men uiterlijk 

18.15 uur weer naar Oranje Buiten moest. Nou, die tijd werd ook  

ver overschreden.

Tijdens de rit is menig broek en T-shirt gescheurd achter een haakje 

van de auto. Ja, het was een risicovolle onderneming. Enkele anekdo-

tes van deelnemers: “De loszittende rechterstoel zorgde voor veel 

hilarische momenten als we een bocht namen.” “Ik heb 5 uur lang  

met 3 vreemde mannen in een eend gezeten: warm, benzinelucht, 

doorgezakte stoelen en een klapperend dak. We kwamen er als 

vrienden uit.”

Eenmaal terug bij Oranje Buiten, waar de deelnemers die alleen voor 

het avondprogramma hadden ingeschreven al even zaten te wachten, 

kon iedereen genieten van een voortreffelijk verzorgde BBQ. Hoewel  

de insteek gewoon een leuke dag was, waren er ook reacties als: ‘Bij  

de één werd onze vakantie geboekt, bij een ander werd een bedrijfs-

auto besteld en bij de volgende hebben we onze boekhouding 

ondergebracht. Daartegenover stond dat zij last hadden van de  

warmte en een airco bij ons hebben besteld. We hebben ‘per ongeluk’ 

toch genetwerkt.’

Uiteraard hangt aan een competitie ook een prijs. Het mintgroene 

team, bestaande uit René de Groot, Lex de Kruijf en Boudewijn Jansen 

nam vol trots de prijs in ontvangst. Alle deelnemers kregen een 

sleutelhanger met een eendje als troostprijs mee naar huis. Er zijn 

veel foto’s gemaakt die geplaatst zijn op de website van de HOC.

Op 23 juni vertrokken maar liefst 12 dukkies voor de HOC Ducktour. In een grote rij stonden de 

oude 2CV’s en Kevertjes klaar. Met een rugzakje voor onderweg stonden de deelnemers al te 

trappelen om te vertrekken. De afspraak was te rijden tot de eerste stop, waarna de groepen 

gewisseld zouden worden.

H
O
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De hilariteit begon al bij de start. Deze kleine oude autootjes zijn niet 

gemaakt voor lichtelijk corpulente mensen. Met veel moeite was 

iemand ingestapt, waarna het uitstappen een groot probleem werd. 

Natuurlijk is het schakelen van een oude auto heel wat anders dan 

tegenwoordig. Menig dukkie rolde dan ook eerst naar achteren tegen 

het hek voordat hij vertrok.

Bij de eerste stop bleek dat de saamhorigheid van de deelnemers zo 

groot was geworden, dat iedereen aangaf bij elkaar te willen blijven en 

niet van groep te wisselen. Tijdens het eerste gedeelte moest de groep 

de auto verlaten om enkele vragen te beantwoorden. Frank had de 

sleutels in de auto laten zitten en toen hij terug kwam was zijn auto 

verdwenen. Je kunt je de paniek van zijn groep voorstellen. Later bleek 

      HOC Ducktour 2017      
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      Jong HOC      

Geslaagde Jong HOC  
barbecue bij Oranje Buiten

Gelukkig brak om 16.00 uur de zon door! Oranje Buiten was het 

decor van deze eerste grote bijeenkomst waarbij wij als doel hadden 

minimaal 70 man te verwelkomen. En met bijna 100 jonge onderne-

mers is dat gelukt en wat zijn we daar trots op! Er hing een onge-

dwongen sfeer die iedereen erg aansprak. Dat er nog een grote groep 

aanwezig was tot in de late uurtjes, zegt genoeg.

 

De gasten waren een mengeling van ondernemers variërend van 

advocaten tot hoveniers, IT specialisten tot evenementorganisatoren. 

Het doel? Netwerken en kennismaken. Want het heet dan wel Jong 

HOC; deze groep mensen neemt hun tak van sport zeer serieus. We 

hebben een gezamenlijk doel en dat is nog beter worden in wat we 

zijn en daar heb je elkaar voor nodig. Om nog meer relevante inhoud 

te geven aan de komende evenementen wordt er binnenkort 

vergaderd. Want wij realiseren ons heel goed, netwerken is belangrijk 

maar kennisoverdracht misschien nog wel meer. Heb je tips voor ons 

of wil je bij een volgend evenement aanwezig zijn? Neem dan contact 

met ons op via de website jong.hochoorn.nl of onze Facebookpagina.

Het regende de hele ochtend. Via de app schoten de berichten heen en weer. ‘Oh jongens, als 

het maar droog is! We kunnen wel binnen staan, maar voor een barbecue heb je zon nodig’. 

De reden van alle paniek? De allereerste Jong HOC barbecue. Een evenement waar wij met z’n 

allen veel tijd en energie in hebben gestoken.
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Tekst: Isabel de Vries en Annemieke Hageman Fotografie: Guillaume Groen

HOC CAFÉ

•  

H
oorns  Ondernemers  Café  •

In ongedwongen sfeer kun je andere ondernemers ontmoeten,  
leuke ervaringen uitwisselen en interessante kennis op doen.  
Het Hoorns Ondernemers Café is vrijblijvend en toegankelijk  

voor iedere ondernemer en bestuurder uit de regio. 

vrijdag 8 september tussen 17.00 - 19.00 
Café Charlies in Hoorn

Kom je ook op de borrel? Neem gerust iemand mee!

Bedrijfsbezoek Zicht

Deze informatieve bijeenkomst werd gestart met koffie en gebak en 

afgesloten met een hapje en een drankje. Dat laatste werd heerlijk op 

het terras in het zonnetje genuttigd.

Op 17 mei verzamelden de HOC-leden in de Romeozaal van Schouwburg Het Park in Hoorn. 

Daar werd een presentatie gegeven door Zicht Adviseurs die goede tips gaven over  

verzekeringen.

      HOC Bedrijfsbezoek      

Tekst: Aangeleverd Fotografie: Hélène de Bruijn 
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Volgende data: vrijdag 13/10, 10/11 en 8/12



Eten  -  Vergaderen  -  Feesten  -  Slapen
Het Wapen van Medemblik; een fi jne vergader- en feestlocatie in het waterrijke hart van Medemblik. Wij begrijpen als geen ander dat 
‘PLEZIER WERKT’! Bent u nieuwsgierig naar onze mogelijkheden voor uw vergadering of bedrijfsfeest op een toplocatie aan de haven? 
Bel ons of kom eens langs en proef de sfeer. We zien u graag!

Hart voor
onze Gast

info@hotelmedemblik.nl
www.hetwapenvanmedemblik.nl

 Wapen van Medemblik

Oosterhaven 1, 1671 AA  Medemblik
Tel: +31 (0)227 - 54 38 44

 @wapenmedemblik

De Oude Veiling 12 • 1689 AA Zwaag • Tel.: 0229-280090

www.accountantskantoorhoff.nl

Accountancy • Administraties • Fiscale zaken • Bedrijfsadviezen

Het is prettig ondernemen als 
u weet waar u aan toe bent

ZELF ONLINE BOEKHOUDEN, 
DUS ALTIJD UP-TO-DATE
INCLUSIEF FACTURATIE, BANKKOPPELING EN HANDIGE APP
IN SAMENWERKING MET ONS KANTOOR

AL VANAF € 15 PER MAAND
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Op veler verzoek

TERUG VAN 
WEGGEWEEST

We hebben de laatste tijd vaak van onze klanten gehoord 
dat ze onze naam zo weinig tegenkomen. ‘Jullie bestaan 
toch nog wel?’. Dat is niet zo vreemd, aangezien wij in 2014 
door zijn gegaan als Art Senta. 

Toch heeft het ons aan het denken gezet; we hechten nu 
eenmaal veel waarde aan de mening van onze klanten, 
zeker als het over onze organisatie gaat. 
Daarom:

Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
0229 - 58 40 40 | www.alsemavanduin.nl



PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN WEST-FRIESLAND

Wij kopen 
en verkopen ook 

woningen

Veemarkt 21, Hoorn. Huurprijs € 2.600,- p/m

Tomatenmarkt 34/34a, Zwaagdijk-Oost
Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Nieuwsteeg 35 en 37, Hoorn
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

De Factorij 26, Zwaag
Huurprijs € 1.500,- excl. BTW p/m 

ca. 450 m² bvo bedrijfsruimte

Westeinde 161-8, Enkhuizen
Huurprijs € 3.250,- p/m

Onze bedrijfsmakelaars: 

De KLiK! tussen vraag en aanbod
Kies voor Van Overbeek Bedrijfsmakelaars
•  De specialist in (ver)kopen en (ver)huren van bedrijfsruimtes
•  Al 45 jaar de bedrijfsmakelaar in uw regio
•  Uitgebreid netwerk van ondernemers, gemeentes en projectontwikkelaars
•  Thuis op ieder terrein: Van detailhandel tot kantoor, van belegging tot 

non profit
• Kruispunt van vraag en aanbod 

Verhuist uw personeel mee? 
Wij kopen en verkopen 
ook woningen! 

Vraag de 
bedrijfsmakelaar 
naar uw kansen.

Van Overbeek Hoorn: Lepelaar 3, Hoorn. Telefoon 0229-271777.

Potentiële huurstroom
€ 50.000,- per jaar

Gesplitste verhuur mogelijk

bvo 389 m2Kantoorgebouw
606 m2 bvo

Nieuwe Steen 25, Hoorn
Huurprijs € 99,- p/m² p.j.

Collegiaal met Boekweit Olie 

Gespitste huur
mogelijk v.a.100 m²

Ondernemen is: 
een zakelijke makelaar bellen

Woon-/werkvilla, 
bvo 263 m2


