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Veel oude stamgasten van het Schager café ’t Noord zijn opgeschrikt
door het nieuws dat voormalig eigenaar Piet Verhagen aan een hartstilstand is overleden op zijn vakantieadres in Colombia. Hij was
net 63 geworden.
Voor een grote groep veertigers en
vijftigers van nu in Schagen was
Piet Verhagen het vaste gezicht
achter en voor de bar van ’t Noord

toen ze tussen de 16 en de 30 waren.
Verhagen nam het café in 1983 over
van Theo de Wit en maakte er bijna
de dertig jaar vol.
Popweekend, Paasvee, kermis, Verhagen was erbij en maakte er een
feest van. Hij hield van live muziek
in zijn café, er moest reuring zijn,
een reden om te komen. Mede
daarom verzon hij samen met anderen het succesvolle visfestijn

Noordzee op ’t Noord. Maar het belangrijkste was dat hij je het gevoel
gaf dat je ’thuis’ was aan de bar.
Ook als het druk was had hij tijd
voor een praatje. Bij hem ging je bij
een vriend een biertje drinken. Hij
zal worden gemist door zijn Janine, de biljartclub en vroegere stamgasten, onder wie ik.

In memoriam

Piet Verhagen
1955 - 2018

Mike Deutekom

In 60 seconden
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eel veel wijsheid is er niet bijgekomen in
de afgelopen 51 jaar, stel ik woensdagmorgen vroeg vast. Terwijl die wijsheid volgens
het gezegde toch echt met de jaren zou moeten
komen. Klopt geen zak van, want ik vind mezelf terug op een of andere akker. Een deels
ondergelopen akker. Niet bewust gedaan door
de landbouwer, gewoon een kwestie van héél
veel regen die nergens heen kon. En op die
regen sta ik. Met mijn wielerschoentjes. Eigen-

lijk ben ik alleen even gestopt voor een fotootje van de zon die prachtig op komt deze winterse ochtend. Maar ja: zo’n grote plas bevroren water, blijf daar maar eens bij uit de buurt.
Dat gaat niet. Dan moet je proberen of ’t houwes is, daar is gewoon niks aan te doen.
Mijn gedachten gaan een jaar of veertig terug.
Naar de tijd dat ik nog op de lagere school zat,
zoals dat toen nog heette. Onderweg naar
school nog even snel dat slootje testen bij het

lokale bejaardentehuis (dat mocht je toen nog
gewoon zeggen). Was ’t houwes? Vast wel toch?
Niet dus. Tot de middel er in. Met m’n nette
schoenen aan. Moeder boos: schoenen verpest
en weer een broek in de was. De meester boos:
alweer veel te laat op school.
Deze woensdag loopt het net goed af. Als ’t
dunne laagje ijs begint te barsten glibber ik
vlug naar de kant. Meer geluk dan wijsheid,
realiseer ik me achteraf.
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AIRBNB Steeds meer verhuurders op het platteland laten hun creativiteit de vrije loop

Zolang de
buren maar
niet klagen
Cas Broxterman

c.broxterman@hollandmediacombinatie.nl

Schagen Q Airbnb.nl verovert na
Amsterdam ook het platteland.
Duizenden mensen overnachten
in de Noordkop bij bewoners die
een betaalde slaapplek aanbieden. Moeten we ons, net als in
de hoofdstad, zorgen gaan maken?
Dronken jongeren die buren lastig
vallen als zij in het huis van een ander verblijven via de website
Airbnb.nl. Het gebeurt regelmatig
in de hoofdstad. ,,In de gemeente
Schagen valt het allemaal wel mee”,
zegt woordvoerster Natasja Verhoeve. ,,Er komen bij ons nooit meldingen van overlast binnen.”
En dan te bedenken dat Schagen bij
de gemeenten hoort met de meeste
Airbnb’s. Logeren op het platteland
is populair, zeker richting de kust.
Er zijn 983 aanbieders in alleen al de
gemeente Schagen, blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Hol-

Geen reactie op oproep
voor registratie van b&b
Cas Broxterman

Schagen Q ,,Toeristenbelasting
betalen is een plicht”, deelde de
gemeente Texel eind 2017 mee.
Minstens veertig verhuurders
van slaapplekken in en om hun
huis betaalden hier nog geen belasting over.
Geen van de betreffende Texelse
verhuurders trok zich tot dusver
wat aan van de oproep, die de gemeente deed middels een persbericht. De gemeente gaat ze nu
aanschrijven.
,,We hebben geen bepaalde termijn afgesproken, maar maken er
nu wel serieus werk van”, zegt

land. Texel heeft er 900, Den Helder
82 en Hollands Kroon 66.
Texel staat relatief gezien in het rijtje met andere populaire plekken
zoals Amsterdam en Zandvoort.
Airbnb is er een punt van discussie,
maar volgens gemeentewoordvoerster Linda Dinkelman blijft het ook
nog steeds ’binnen de perken’. ,,Wij
begrijpen dat je er als buren last van
kunt hebben”, zegt Dinkelman.
,,Maar drastisch ingrijpen, dat hoeft
nog niet.”

Groei
De situatie in Hollands Kroon en
Den Helder is vergelijkbaar. Beide
gemeenten kregen geen klachten.
Volgens woordvoerster Noortje Slot
van Hollands Kroon is het aantal
slaapplekken daar ongeveer hetzelfde als in voorgaande jaren. Er is
ruimte voor groei. ,,Zolang er maar
geen overlast is en mensen zich aan
de regels houden.”
Die regels zijn onder meer dat er
toeristenbelasting moet worden betaald en er een maximum aantal
vierkante meters toegestaan is. Per
gemeente zit daar verschil in.
Weids uitzicht vanuit ’het Torentje’, met in de verte vuurtoren Lange Jaap.

Overnachten bij
de paardenboer
in Waarland

Kustwachttoren

Cas Broxterman

Huisduinen Q Wanneer mensen kiezen voor een overnachting in de karakteristieke Kustwachttoren in
Huisduinen doen ze dat vooral voor
de rust en de privacy. „En het weidse
uitzicht niet te vergeten”, zegt verhuurster Mieke Dukers (45) uit Den

Waarland Q ,,Toen ik zei dat we
geen wifi en televisie hebben, zei
een vrouwelijke gast dat we dat
vooral zo moesten houden. Ze vermaakte zich prima door de hele dag
vanuit het huisje van het boeiende
uitzicht te genieten.”
Henriëtte Beukers (48) uit Waarland
richtte een oud vakantiehuisje bij
Stal Beukers in als bed & breakfast.
Grote kans dat je wakker wordt van
het geluid van een hinnikend paard.
,,Ik heb het op Airbnb.nl gepresenteerd als ’Slapen bij de paardenboer’. Toen we deze stallen kochten,
stond het huisje er al. Ik ben er begin
2016 met de witkwast doorheen gegaan en heb er een ruimte van gemaakt waar veel licht binnenkomt.”

Callantsoog
,,Je zou verwachten dat alleen dierenliefhebbers reageren, maar het
zijn allerlei verschillende soorten
mensen. Van Duitse stelletjes tot

woordvoerster Linda Dinkelman.
Bij het beginnen van een b&b
moet deze voor toeristenbelasting geregistreerd worden bij de
gemeente. Dit werkt overal hetzelfde.
Het te betalen bedrag per persoon
per nacht is in iedere gemeente
weer anders.
Neem Schagen. Daar gaat vanaf 1
januari 2018 1,25 euro van een
overnachting per persoon naar de
gemeente. Op Texel gaat het om
1,75 euro.
De gemeente Den Helder heft 1,27
euro per nacht, terwijl het in de
gemeente Hollands Kroon om
1,30 per nacht per persoon gaat.

Carina Gutker

Henriëtte Beukers. FOTO CAS BROXTERMAN

studenten. Het maakt ze niet zoveel
uit dat ze in zo’n aparte omgeving
terecht komen. En als ze erop uit
willen, stuur ik ze vaak naar het
strand van Callantsoog.”
Bij haar staat het plattelandsidee
centraal. ,,Het is de hele dag bedrijvig als je het erf op loopt. Er zijn altijd wel mensen bezig met de paarden hier..”
Voor haar is het nu iets voor naast
haar driedaagse baan. ,,Maar”, zegt
ze, ,,het voelt wel als ondernemen.
Je moet er echt voor zorgen dat je
gasten goed worden ontvangen. Online krijg je dan een betere beoordeling. Mensen kijken daarnaar voordat ze bij jou boeken.”

Helder. „Vorige week had ik twee
gasten uit Almelo. Zij kwamen hier
met hun kinderen overnachten en
die hadden nog nooit de zee gezien.
Ze keken hun ogen uit.”

Bordjes
In het trappenhuis vallen twee houten bordjes op met op de een de tekst

Een boshut in stijl van
Cas Broxterman

Schagerbrug Q In haar welkomsttekst op Airbnb.nl heeft Diana van
den Berg het bewust over ’sprookjesachtig slapen in een hemelbed in
de natuur’. Dit is een plek waar je tot
rust kunt komen op het platteland,
wil ze er maar mee zeggen.
Ze heeft een hut in haar achtertuin
aan de Grote Sloot in Schagerbrug
zo ingericht dat je jezelf in een
sprookjeswereld waant. Er zijn onder meer Noord-Afrikaanse bedban-

ken in te vinden. Van den Berg (48)
gaf haar boshut niet voor niets de
naam ’1001 Nacht’.
Het is bij haar een ’back to basics’principe. De boshut heeft geen tv.
De houtkachel moet worden gestookt door de gasten. Er zijn wel
gewoon sanitaire voorzieningen.

Anders
,,Niet iedereen zal geschikt zijn om
hier dagenlang te verblijven. Je ziet
dat mensen wel speciaal op zo’n welkomsttekst afkomen. Ze weten van
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trekpleister Huisduinen
’he finally asked me’ en op de ander
’and she said yes’. „Het komt van een
stel dat elkaar pas geleden in de
Kustwachttoren ten huwelijk heeft
gevraagd”, vertelt Dukers. „Ik vond
het zo leuk, dat ik heb besloten om
het te laten staan.” Ze zijn niet de
enigen die een aanzoek doen in de in
1994 buiten gebruik gestelde kust-

wachttoren. Dukers: „Er komen
vooral stelletjes. Heel romantisch.
En ook mensen die stiekem met elkaar afspreken. Soms heb ik er wel
eens mijn bedenkingen bij, maar het
gaat mij natuurlijk niet aan.”
In het hoogseizoen boeken met name Duitsers een overnachting in
’het Torentje’, er buiten ziet Dukers

veelal bezoekers uit de omgeving
Amsterdam. „Diverse keren zijn er
tv-opnamen geweest, zoals voor het
programma waarin judoka Edith
Bosch terugkeerde naar haar geboortestad. Er was ook een aanvraag
voor ’Gordon gaat trouwen’, maar
dat wees ik af. Ik wilde de gasten die
hadden geboekt niet teleurstellen.”

1001 nacht
tevoren dat dit iets anders dan wat
ze gewend zijn. Het is wel belangrijk dat je het back to basics-principe
begrijpt.”
Van den Berg heeft ook nog een hut
ingericht in de stijl van een vogelnest. Met een tweepersoonsbed
waaronder ze met takken een soort
nest heeft gebouwd. ,,Het is een
beetje uit de hand gelopen. Van iets
wat ik erbij deed tot iets waar ik iedere dag mee bezig ben. Ik kan er
mijn creativiteit in kwijt en dat
maakt het leuk.”

Diana van den Berg voor de kachel in de 1001 Nacht-b&b.
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Hans en Riet Buijs op de tweemastcatamaran Andromaque.
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Achterhoeks stel laat
gasten slapen op schip
Carina Gutker

Den Helder Q Drie jaar geleden
werd Hans Buijs (61) ontslagen bij
het metaalbedrijf waar hij als kwaliteitsmanager werkte. Hij besloot
een andere weg in te slaan en voortaan geld te verdienen met zijn hobby. Vorig najaar liet hij voor het eerst
gasten overnachten op catamaran
Andromaque die ligt aangemeerd in
de haven van Den Helder.
Het stel uit de Achterhoek, Hans is
het avontuur aangegaan met zijn
vrouw Riet (60), heeft sindsdien niet
te klagen over aandacht. „We zaten
eigenlijk gelijk al vol”, zegt Hans
Buijs. „Zo’n zestig procent van onze
gasten komt uit het buitenland:
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland,
Australië. Vooral een Australisch
stel is me bijgebleven. Hij komt uit
Israël en is fotograaf van beroep. Een
hobby van de twee is om bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog te fotograferen, en dan vooral bunkers die niet
meer worden gebruikt. Hiervoor

reizen ze samen heel Europa door.”
De catamaran met vier tweepersoonshutten wordt, als hij aan de
kade ligt, enkel in het voorjaar en
het najaar verhuurd. In de zomer
maken Hans en Riet Buijs met gasten vaartochten richting Scandinavië. Mensen kunnen kiezen om tussen de vier en veertien dagen mee te
varen. De taken voor het echtpaar
Buijs zijn hierbij eerlijk verdeeld.
„Ik doe het zeilwerk en mijn vrouw
de navigatie”, zegt Hans Buijs.

Havenplaatsen
Waarom heeft het echtpaar uit Lichtenvoorde eigenlijk gekozen om het
schip in Den Helder neer te leggen?
„Er zijn niet veel havenplaatsen in
Nederland waar je met je schip kunt
liggen”, legt Buijs uit. „Daarbij had
ik al een connectie met deze stad,
want mijn broer heeft er zijn huis en
zelf heb ik er in de jaren zestig ook
enkele jaren gewoond. En Den Helder heeft een mooie haven en bovendien is die niet zo duur.”

