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Feikema is
Huismerknotari
Notariskantoor Feikema NI

.werk Notarissen is mei: iog;
van deze w-èek een Huisme

, notaris, een label dat notari
diensten aanbiedt voor een
voordelig tarief. Het Castri,
se kantoor betreedt hierme
markt van de prijsvechters.
het internet kan een afspr",
worden gemaakt met een E
merknotaris voor relatief Cf

voudige diensten. Ingewikl
der zaken kosten meer. De ,
sten worden aangeboden Ol
www.huismerknotaris.nl er
www.degoedkoopstenotari!
De werkzaamheden van Hu
merknotarissen variëren Vai
potheek- en leveringsakten
samenlevingscontracten en
tamenten.
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Werkloosheid

onder gèmidde
De werkloosheid in Noord
land boven het Noordzeek
komt uit op 3,9 procent, w
die landelijk 6,3 procent b.
draagt. Van de werkzoeker
is twaalf procent jonger da
jaar, 3Bprocent is tussen 2:
45 jaar en de helft is ouder
45 jaar, blijkt uit cijfers vai
arbeidsbureaus. Toch zijn,

~;nogvolop vacatures te-ver!
ven. Vooral aan bankwerk,

'láSsers is een' tekort. Er blij
verdèi' behoeftè aan produ,

-medewerkers, hulpkrachte
de horéca,:commerèiële em
ees"en interieurverzorgers.
vermindering van niet ing.
de funètiès speelt vooral bi
landbouw, bouw, handel, v
'voer, uitzendbureaus, onde
én overige dienstverlening,

, als eerder gemeld steeg de
jeugdwerkloosheid met 44
cent. In de oudere leeftijds,
gorie was er een stijging va
tien piocent, terwijl bij de:
nioren juist sprake was vae
daling met vijf procent.

,lu~t:nlU cu J./_UUIIUUULC
-hun boeken te stallen. Zo,
er onder meer de volgende

"- ken te:vinden: Verkade, H
Flipje Tiel, romans,detect

'kinderboeken en stripboel
als Suske en Wiske en Kuil
Op 'de Kunstinarkt zijn er
andere sieraden, penteken
gen, zilver, goud, kc:;ramie:
beelden en textiele werker
wezig. De toegang tot de r
ten is gratis.
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wijk (aa~ de Zeestraat Ba, r~d:)
en in Haarlem zijn gevestigd .
Een mooie werkruimte voor
mijn 1Bmedewerkers, die nu
eindelijk in hetzelfde gebouw
komen te werken. Een erg gaf-;
de ontwikkeling voor ons. We
houden zelfs nog zo'n zBo vier
kante meter over. Die willen we
verhuren."

Benaderd

Dat zal wel lukken, schat De
Wilde in. "Ik ben al benaderd
door een aantal bedrijven. Op
vallend, want we moeten nog
beginnen. We moeten zelfs nog
een bQuwvergunning krijgen,
maar dar pakken we zorgvuldig
aan. {JUS daar zien we geen al te '
grote hindernissen opdoemen."

De Wilde schat in dat de ver
bouwing over ongeveer een jaar
klaat kan zijn. "Dus we moeten
nog even geduld hebben, maar
het zal het wachten waard
zijri."

Slim als hij is heeft De Wilde
ook al de websire beijerlust.nl
(maar ook beyerlust.nl) ge
claimd. "Misschien is het wel
een aardig idee om daar de ver
bouwing op te kunnen volgen."

Als Jeroen de Wilde zoiets
zegt, komt dat wel voor elkaar.
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geworden .• Je ziet het direct aan
de binnenkant van de aardbei",
zegt André van den Heuvel van

- De Oude Boerderij. "Die is hele·
maal rood. Anders dan de witte'
kern die aardbeien tegenwoordig,
vaak hebben," Bij de hoeve wor
den alle producten op biologische
wijze geteeld en verkocht in de
landwinkel. Tijdens de open da
gen (10-17 uur) geven medewer

,kers van de boerderij rondleidln
'gen in de groente- en fruittuinen
waar meer dan 50 soorten groen
te groeien., In de landwinkel kan
zelf kaas gemaakt worden en zijn
er verschillende proeverijen. Bui-

,ten op het terras Is er biologische
koffie en thee mêt zelfgemaakte
taarten. Voor meer informatie:
0251-214316_ '

FOTO KEES BLOKKER

van De Wildes bedrijf, die nu al
'tijd elders gehouden moet wor
den. "In het pand komen mijn
rwee bedrijven, die nu in Bever-

locatie, met eigen parkeerplaat
sen. De zolder gaat gebruikt
worden voor bijvoorbeeld de
VCA-opleidingen, een activiteit

Jeroen de Wilde voor Huize Beijerlust. Over ongeveer een jaar Is het zijn werkplek.

den symmetrisch ingericht, van
buiten en van bilmen ..,Eront
staat zo'n 700 vierkante meter

'luxe kantoorruimte op een top-

In 1B76 vond de verhuizing'
piaats, in opdraci)t,vande
toenmalige eigenaar Herma
nus Zaalberg, burgemeester
van Heemskerk. Het landhuis
werd steen voor steen afge
broken en herbouwd aan de
Vélserweg. Notaris A. Hoek
stra was met ~ijn gezin, tot
2005, de laatste bewoner. Hij
had er ook zijn kantoor.

Voordeel voor De Wilde was
dat het RKZ al een monumen
tenvergunning had voor de ver
,bouwing, een langdurig traject
dat De Wilde dus niet meer
hoeft afte leggen. "Verder is
het gebouw dus al grotendeels
gestript. Het stucwerk is weg en
de plafonds ook. Daardoor kon
ik precies zien wat e_rgoed en
wat er niet goed is aan de bouw
kundige staat en scheelt dat mij
enorm veel werk."

Het plan dat De Wilde heeft
met Beijerlust ziet er prachtig
uit. Allereerst komt de tweede
ling van het gebouw terug.
Nummer 14 en nummer 16 wor-

Huize Beijerlust
_Huize Beijerlust, eigenlijk.
,een dubbel herenhuis, stond
,'heel vroeger ook bekend als
, Huize Beijenlust: Het monu

mentale pand heeft niet altijd
aan haar huidige plek aan de
Velserweg gesraan. Ooit was
het landhuis gelegen in ,
Heemskerk, tussen de Hoog
dbrperweg en deJan van Kui
kweg, nabij Slot Assumburg.

Gedreven

Dat deed de gedreven onderne
mer niet alleen. Ook de bewuste
architect, een bouwkundige, de
banken zijn echtgenote werden
geraadpleegd. "Het plan kreeg
meer en meer vorm. En dat niet
alleen, het bleek zakelijk ook
haalbaar en verantwoord. Dus
gedroomd heb ik niet zo veel,
goed nagedacht en grondig
overlegd des te meer."

De Wilde kwam daar via de
, architect die de verbouwing van
zijn monumentale woonhuis
begeleidt achter. "En toen ging
ik even goed nadenken."

••~le haar s,te: www.Jmago
>inatch.nl. Daarnaast is de avond

-::~edoeld voor de introductie van<ae nieuwe naam. Dit wordt ge-'
: .~aan door een speciale gast
-:wiens naam nog niet bekend is.
: 'rijdens de bijeenkomst is tevens
·:de lancering van het nieuwe logo
>~n de website.
j;i Timboèktoe ligt bij <jeNoord

.; p,ier. De zaal is open om halfacht,'. j1c workshop begint acht uur. I

: ; I;i:etprogramma is tien uur afge- '
•·Iopen, daarna volgt een netWerk·:;
;:Dorrel. Belangstellenden kun-
:' hen zich opgevén via info@joi
.:j:nl. Op verzoek van de organisa- :'
j. tie dragen aanwezigen zakelijke

<!deding. Introducé(es) zijn van;. /jarte welkom. De ontmoeting
-< kost vijftien euro per persoon.
>i'','
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- ~EVERWIJK - Het is iets,tus-
.. ~en een droom, eelt mooi

'plan en een zakelijk ver:

'antwoorde investering: Je

róên deWilde,'die "nlangs
pct monumenta:Ie Beijer
lust aan de Velserweg kocht

-Óm zijn bedrijf in te huis-, ,

vesten, heeft er in ieder ge

ral erg veel zin in.

,i~ gedachten ziet de Beverwij
~erJ eigenaar van Ingenieurs· en
Adviesburo De Wilde en het Ne
derlands Certificatie Kantoor, 
zich al zitten in zijn nieuwe ka
mer. "Met daarnaast een intie
me overlegkamer, die naar het
tialkon aan de voorkant leidt."
~~Maar, eerst moet er gewerkt
worden aan Beijerlust. Sinds de
laatsre bewoner, notaris Hoek
~train Z005 het pand verliet, is
Ilet niet meer gebruikt. Sterker
hog, de volgende eigenaar het
Rode Kruis Ziekenhuis, had

_-jleijerlust al klaar gemaakt voor
fen grondige verbouwing. "En

" toen werden ,de verhuisplannen
van het RKZ bekend gemaakt.

," i!eijerlusr was niet meer nodig.
: Het moest' verkocht worden."
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