
De dagelijkse optocht heeft iets treurigs.
Allemaal in de auto - wat een CO2 - achter

elkaar aan, op weg naar weer zo’n werkdag.
En toch heeft het ook weer iets koddigs. Zoals
op deze ochtend langs de Bergerweg in Ber-
gen. Daar rijdt inmiddels een flinke stoet au-
to’s - met het prijskaartje dat je in een dorp als
Bergen mag verwachten - van de ene rotonde
naar de andere, in de richting van Alkmaar.
Een rondje door het dorp in het weekeinde,

dat geeft al een goed gevoel. En daarom maar
een heel weekend rondjes door het dorp, langs
de terrassen. Even stoppen, even zwaaien, even
gassen. Om de peperdure bak maandagoch-
tend voor negen uur terug te brengen bij het
verhuurbedrijf.
Terug naar de stoet langs de Bergerweg. Die -
en dat is vanmorgen even vervelend - wordt
aangevoerd door een rustig rijdend roestig
rammelbakkie. Hoe val je dan nog op in de rij?

De peperdure Ferrari heeft het antwoord. Het
scheurijzer laat op een tactisch sterke plek een
gaatje vallen van een meter of 200, raast dan
met dat typische Ferrarigeluid ’VROARRRRR!’
- op de rotonde met de roestige kolossen af
waar hij een groot publiek van wachtende
scholieren weet. De wegligging op de rotonde
is fenomenaal, de snelheid in die bocht duize-
lingwekkend. Helaas, de scholieren kijken op
noch om. Ze hebben bijna allemaal oortjes in. 

In 60 seconden Ype Minkema ✱ y.minkema@holandmediacombinatie.nl

VROARRRRR!

En er is meer. Gisteren werden
Jeroen en Gudy de trotse eigenaren
van café De Heerlijkheid, hiervoor
bekend als restaurant Celavie, zo’n
negenhonderd meter verderop aan
de Dorpsstraat. Wegens het grote
succes van De Knip was die uitbrei-
ding, waar zoon Roy aan het roer
zal staan, hoognodig. „Omdat
besloten feesten het in De Knip
heel goed doen, zijn we regelmatig
gesloten voor de ’gewone’ gast”,
zegt Gudy. „Mensen kunnen niet
altijd meer even een biertje komen
drinken. De Heerlijkheid wordt
een café waar je altijd terechtkunt,
ook als er een feestje wordt gege-
ven.”

Ongedwongen
Het gaat Jeroen en Gudy voor de
wind in horecaland, en dat terwijl
het echtpaar vóór de start in 2014
geen noemenswaardige ervaring in
de branche had. „Een hoop mensen
verklaarden ons voor gek toen we
begonnen”, vertelt Jeroen. „Gudy
en ik gaven onze banen op. Daar-
naast was het ook nog een beetje
crisis. Toch zagen we er heil in om
een café te starten waar je onge-
dwongen een biertje kon drinken
en daarbij lekker een sateetje of
biefstukje kon bestellen. In die tijd
waren we daarin de meute een
beetje voor, er waren nog niet veel
cafés waarin dat samenging.”
Bij Gudy, die kookte als hobby en
in haar jeugd weleens in de horeca
werkte, leefde altijd al de stille
droom om een horecazaak te run-
nen. Voor Jeroen gold anders: bier
tappen, koken en serveren – alles
was nieuw. Gudy: „Op het begin
was hij bang dat hij geen goede
gastheer zou zijn. Maar voor zijn
werk in de tentenverhuur stond hij
veel op evenementen en dus dicht
bij de horeca. En ook bij zijn werk
gingen kwaliteit en gastvrijheid
voor alles. Het zat er bij ons beiden
dus op de een of andere manier al

in.”
Die punten, kwaliteit en gastvrij-
heid, stonden bij de oprichting van
De Knip centraal. Gokkasten waren
uit den boze, want ’daar zitten de
gasten met de rug naar je toe’. Alles
van de kaart is huisgemaakt, zelfs
de sauzen en marinades. En niet
alleen in de gast, maar ook in het
personeel wordt fors geïnvesteerd.
Zo krijgen alle medewerkers van
De Knip tap- en gastvrijheidstrai-
ningen. Jeroen: „Het maakt niet
uit wie er hier achter de bar staat.
Iedereen tapt op dezelfde manier
en iedereen stelt zich even gastvrij
op.” Ook onderling heerst een
prettige sfeer. „Gudy en ik gaan
hier als ’familie’ zijnde goed met
elkaar om, en dat slaat over op het
personeel. Er zal hier geen onverto-
gen woord of scheldwoord vallen.
Dat we allebei altijd keihard mee-
werken, draagt ook bij aan een
goede werksfeer.”

Vertrouwen
Met het vertrouwen in het team
vrezen Jeroen en Gudy niet voor de
toekomst die ze met het nieuwe
broertje van De Knip tegemoet
gaan. Zelfs niet nu in de nabijgele-
gen dorpen horecatent na horeca-
tent wordt opgedoekt. „Gudy en ik
kunnen hier bij wijze van spreken
de tent uitlopen en het draait ge-
woon door”, zegt Jeroen. „Met die
gedachte is het gemakkelijker om
zo’n grote stap te nemen.”

Het nieuwe logo van De Heerlijkheid staat alvast te pronken op de bar bij De Knip. FOTO AANGELEVERD Restaurant Celavie gaat verder als café De Heerlijkheid. JJFOTO.NL / JAN JONG

Gudy en Jeroen Zegers, uitbaters van café De Knip. JJFOTO.NL / JAN JONG

Café De Knip
gaat tegen de
meute in
Dewi Hoijtink

Oudkarspel ✱ Toen Jeroen Zegers
hoorde dat café De Knip in Oud-
karspel ter overname stond, hoefde
hij geen twee keer na te denken.
Een ritje naar de Dorpsstraat 1013
verder en daar stond-ie dan: na 35
jaar in de tentenverhuur te hebben
gewerkt, een tikkeltje onwennig
met de sleutel van een nieuwe
horecazaak in de hand. Dat avon-
tuur, dat hij in 2014 met zijn vrouw
Gudy aanging, heeft hem inmid-
dels heel wat prijzen opgeleverd:
vier keer de Gouden Tapknop, een
Bronzen en een Gouden Fust, en
onlangs ook nog de Heineken-prijs
voor het beste restaurant/eetcafé
van Nederland.

Haal drie jaar lang 320.000 euro uit
de algemene reserve om externe
specialisten voor de afdeling ruim-
telijke ordening (RO) te betalen, is
het voorstel van b en w aan de ge-
meenteraad. Weliswaar werkt deze
afdeling voor de gehele BUCH (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
maar heeft Castricum door de toege-
nomen vraag naar woningen drin-
gend extra ’eigen’ mensen nodig.
Volgens gemeentesecretaris Ron Su-
anet staat de afdeling RO onder gro-
te druk. ,,De capaciteit is gewoon op,
medewerkers staan op het randje
van omvallen. We willen de druk er-
af hebben.’’ 
De afdeling bestaat voornamelijk
uit ambtenaren van de gemeente
Castricum. Bergen, Uitgeest en Hei-
loo hebben, volgens Suanet, ’weinig

ingebracht’ terwijl ’een van deze ge-
meenten’ intussen een fors beroep
doet op de afdeling.
De gemeenteraad van Castricum is
niet enthousiast over het voorstel.
Raadslid Herman Sterken van GDB
noemt het ’zo droevig dat ik bijna in
de lach schiet’. ,,Juist om een groter
ambtelijk apparaat zijn we de
BUCH aangegaan’’, doelt hij op eer-
dere financiële injecties voor de ICT
en het ’verbeterplan’ voor het op-
krikken van de dienstverlening. 
Volgens D66-raadslid Harold Ebels
is eigen ambtenaren aanwerven ’het
paard achter de wagen spannen’.
,,Gaan we terug naar het opbouwen
van een eigen organisatie naast de
BUCH?’’ Maar volgens woonwet-
houder Paul Slettenhaar ’staat wo-
nen los van de BUCH-organisatie’.
Hij wijst er op dat de gemeenteraad
opdracht heeft gegeven om sneller
te bouwen. De schaarste aan RO-per-
soneel noemt hij iets ’waar hij juist
vrolijk van wordt’. ,,Het betekent
dat het goed gaat in de markt.’’
Er komt een extra informatieavond
voor de gemeenteraad over het on-
derwerp.

Castricum: extra personeel
om bouw te versnellen
Koen van Eijk

Castricum ✱ De gemeente Castri-
cum wil voor een miljoen euro extra
personeel inhuren om de woning-
bouw te versnellen. Deze mensen
moeten alleen voor Castricum gaan
werken, en niet voor de gehele
BUCH-organisatie.

,,Ik heb sterk de indruk dat u zich er
niet bij neer kunt leggen dat uw
vrouw niet met u verder wil”, voeg-
de de rechter eraan toe. Om M. ertoe
te dwingen zich aan contactverbo-
den te houden, kreeg de man een
maand voorwaardelijke celstraf op-
gelegd.
Daarnaast werd M. wegens mishan-
deling, bedreiging en wapenbezit
veroordeeld tot een werkstraf van
180 uur. M. had laten weten tegen
een contactverbod te zijn om de ech-
telijke problemen op te kunnen los-
sen. Zijn vrouw had echter te ken-
nen gegeven dat zij een punt achter
de relatie wilde zetten.
Op 5 februari was de vrouw bij een

bevriend echtpaar in Limmen. De
man kwam daar ‘s avonds aan de
deur om een bankpasje op te halen.
Bij de daarbij ontstane ruzie was de
vrouw aan haar haren getrokken.
Bovendien had M. haar en de bewo-
ner met een pistool bedreigd. Later
bleek het om een imitatiewapen te
gaan.

Geheim adres
Volgens officier van justitie A. ten
Velden had de echtgenote uit angst
voor M. haar toevlucht tot een op-
vanghuis met een geheim adres ge-
zocht. 
Advocaat I. Verhaak wees erop, dat
zijn cliënt en diens vrouw hem sa-
men op station Alkmaar hadden
staan opwachten. Dat wees niet op
angst bij de vrouw. Die zei daarover
dat ze elkaar toevallig op het station
waren tegengekomen. De aangeef-
ster kreeg vijfhonderd euro smar-
tengeld toegewezen.

Voorwaardelijke straf voor
afdwingen contactverbod
Ron Ranzijn

Alkmaar ✱ ,,Het is nu eenmaal zo
dat een relatie van een kant opge-
zegd kan worden’’, hield de Ak-
maarse politierechter M. Goedhuis-
Visser T.M. (39) uit Gouda voor.
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men. Bij drie andere aanhoudin-
gen in Amsterdam en Heemstede
werd het arrestatieteam kortgele-
den wel ingezet, meldde de politie
gisteren.
Het is nog onduidelijk wat de rol
van de aangehouden tbs’er is in de
zaak rond de wapenhandel. De
FPA in Heiloo is een soortgelijke
kliniek als die in Den Dolder waar
Michael P. zat, de verkrachter en
moordenaar van Anne Faber.

Bij de aanhouding werd een arres-
tatieteam ingeschakeld, dat uitein-
delijk niet in actie hoefde te ko-

Opmerkelijk is dat Sander Dekker,
minister voor rechtsbescherming,
naar aanleiding van dat misdrijf de
vrijheden van 21 in klinieken ge-
plaatste gedetineerden had inge-
trokken of opgeschort.
In Amsterdam hield een arrestatie-
team twee verdachten aan. Bij een
doorzoeking van een garagebox in
de hoofdstad zijn 26 vuurwapens
en ruim 2000 patronen in beslag
genomen.

De verdachte in Heemstede – die is
voorgeleid aan de rechter-commis-
saris, waarop hij langer in bewa-
ring werd gesteld – bleek in het be-
zit te zijn van zeven vuurwapens.
Na onderzoek bleek het te gaan om
gas/alarmpistolen die waren om-
gebouwd tot echte vuurwapens.
Het onderzoek rond de vuurwa-
penhandel is in volle gang. Meer
aanhoudingen worden niet uitge-
sloten.

Tbs’er in kliniek Heiloo aangehouden voor vuurwapenhandel
Van onze verslaggever

Heiloo ✱ Op verdenking van vuur-
wapenhandel is gisteren een tbs’er
opgepakt in de Forensisch Psychia-
trische Afdeling (FPA) in Heiloo.
De man zit in de Heilooër kliniek
vanwege een aantal ernstige ge-
weldsmisdrijven.
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