
Irene en Barend Cruijff in hun Intertoyswinkel aan de Westerstraat in Purmerend. FOTO RONALD MASSAUT

jff’s Speelgoed. Barend Cruijff
III, eigenlijk de vijfde, was zelf
als kleine jongen gefascineerd
door treinen. ,,Je rolt er als
kind in, in de winkel. We heb-
ben er later zelfs nog aan ge-

dacht om ons te specialiseren
in treinen, maar dat was toch
geen haalbare kaart.’’ Een van
de beste beslissingen, sinds
Barend en Irene in 1986 mede-
eigenaar werden, noemt Ba-

rend in 2003 de keuze om zich
aan te sluiten bij Intertoys.
,,Een sterke, professionele
organisatie’’, zegt Barend.
,,Speelgoed is een gecompli-
ceerde zaak geworden, inclu-

sief marketing en internet. Dat
kun je niet meer alleen. Wij
hebben gelukkig wel de vrij-
heid om zelfstandig een deel
eigen assortiment in te kopen.
Dat is je unieke karakter, maar

zonder een solide basis heb je
daar niet zo veel aan, natuur-
lijk.’’

Barend en Irene staan ’met
liefde’ in de winkel. Irene doet
daarnaast gedurende twee
dagen de administratie. Barend
probeert een vijfdaagse werk-
week aan te houden, maar ook
op zijn vrije woensdag is er van
alles te doen. ,,Een winkel is
altijd buffelen. Ook als je vrij
bent en je komt alleen maar
om ’een beetje op te ruimen’,
heb je een hele dag werk. Onze
dochter Esmee (16) helpt nu
mee in de vakanties, maar we
hopen dat onze kinderen wat
anders gaan doen.’’ Dat lijkt
ook te gebeuren. Niels (19) is
bijna volwaardig timmerman.

Om het te redden als detail-
list moet je ’winkelier’ ten
voeten uit zijn, vindt Barend.
,,Leuk vinden om mensen
binnen te hebben, om ze te
helpen en om nieuwe dingen
te demonstreren. Dat laatste
vind ik misschien wel het leuk-
ste aan dit vak. Het werkt ook
goed. Hoe wil je anders iets
nieuws verkopen?’’ Internet is
geen vijand gebleken. ,,Van
artikelen die Intertoys op inter-
net verkoopt in ons verzor-
gingsgebied, krijgen wij een
percentage. Ook gebeurt het
vaak dat mensen iets zien op
internet en dan ons bellen of
wij het in voorraad hebben. Ze
willen niet wachten. Moeten
wij zorgen dat we nooit ’nee’
hoeven te zeggen.’’
R O N A L D  M A S S A U T

’Detailhandel is een leuk vak, maar ook buffelen’
Bedrijven met levenservaring. In de serie ’Sinds’ portretteert Dagblad Waterland ondernemers en bedrijven die inmiddels een respectabele leeftijd hebben bereikt. Vandaag Intertoys Cruijff in Purmerend.

P U R M E R E N D - Hij is de derde
generatie Cruijff in speelgoed
en heet net als zijn grootvader
en vader Barend. Een opvolger
is echter ver weg. Barend en
Irene kijken met trots en enige
reserve naar hun Intertoys
Cruijff. ,,Een winkel is leuk,
maar wel altijd buffelen.’’

Buffelen of niet, het is het
leven van Barend en Irene en
ze hebben er plezier in. Met
opnieuw verkeer in twee rich-
tingen over de Nieuwstraat,
ruim een half jaar,
hebben ze de druk-
te weer zien toene-
men. Het is hard
werken met vier
gespecialiseerde
speelgoedwinkels
in Purmerend,
maar ze redden het
al tachtig jaar.
Steeds komen
bedenkers en recla-
memakers met nieuw speel-
goed.

De geschiedenis van de on-
dernemingsfamilie Cruijff gaat
terug naar 1932, toen grootva-
der Barend in de Westerstraat
in Purmerend een winkel be-
gon met parfumerie, kantoor-
en schoonmaakartikelen en
speelgoed, snel gevolgd door
een grotere winkel en uitbrei-
ding van het assortiment. Het
waren vader Barend en moeder
Gré die in 1959 de zaak overna-
men. Zij introduceerden tijd-
schriften en elektrische trei-
nen. Cruijff’s Bazar werd Crui-

Sinds
1932

Intertoys
Cruijff

� WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2012 R EDACTI E .WATER LAN D@N H D.N L Waterlands WelvaartWAT203

Silvia en Arjan waren al langer
op zoek naar ’iets anders’. Een
ander werkzaam leven, dat hun
werktijden dichter bij elkaar
zou brengen. Bedien werkten ze
in een Zwitsers familiehotel
nabij Davos, Arjan als kok,
Silvia in de bediening. ,,We
gingen heen voor de periode
van een seizoen, maar we plak-
ten er steeds weer een nieuw
seizoen aan vast. Het was een
hele leuke tijd, een hele aardige
hotelfamilie, terugkerende
gasten, veel gelegenheid voor
ons om leuke dingen te doen.
Tussen de diensten door de ski’s
onder en gaan! Maar de tijd
gaat voorbij en dan kijk je el-
kaar eens aan: blijven we nóg
een seizoen? Tijd om terug te
gaan, vonden we.’’

Terug in Nederland zette
Arjan zijn beroep als kok voort,
Silvia ging haar artistieke talen-
ten ontwikkelen en zich toeleg-
gen op keramiek. Arjan werkte
in verschillende restaurants
waaronder De Beemster Hofstee
en het Wapen van Munster,
waar hij ooit begon. Nadeel is
dat je tegengestelde uren maakt
en op een gegeven moment is
het dan genoeg. Een logement
of B&B sprak ons wel aan.’’

De zeventiende-eeuwse ’pas-
torie’ werd binnenstebuiten
gekeerd in omgetoverd tot
luxueuze bed & breakfast. Vijf
Tulpen, zeg maar vijf sterren. ,,
Als je hier voor kiest, moet je
gaan voor het hoogste.’’ Ook
een B&B met hotelvergunning,

omdat het pand zes luxe ka-
mers telt, waaronder één suite.
Het Pakhuys opende vorig jaar
april en sindsdien is het niet
meer stil geweest. ,,Het grote
verschil met een hotel is wel-
licht dat we ’s avonds geen
diner aanbieden. Dat wilden we
juist vanaf om meer tijd voor
elkaar te hebben. Voor de rest
heeft Het Pakhuys in alles de
huiselijkheid van een B&B.
April tot en met half september
is hoofdseizoen. Dat betekent in
de praktijk wel zeven dagen per
week werken.’’

Arjan en Silvia kijken terug
op ’een geweldig eerste jaar’,
ondanks de recessie. ,,Het zal
met verschillende facetten te
maken hebben, ook bedrijfs- en
groepsevenementen en zakelijk
verblijf. Gasten boekten ook
arrangementen in combinatie
met diner-voor-twee in het
dorp. Wij willen niet concurre-
ren met de bestaande horeca.
Dat geeft scheve gezichten. Nu
vullen we elkaar aan en daar-
door krijg je ook weer klandizie
terug.’’ Keerzijde van dit vroege
succes is, dat de historie en
ervaring ontbreken. ,,Ook op
stille dagen met één kamer
verhuurd, ben je daar druk
mee. We weten uit ervaring nog
niet of het over drie weken, op
dinsdag of op woensdag, rustig
is. Het komt te vroeg om nu al
een vaste dag te kiezen waarop
je dicht bent. Aan de andere
kant is dit succes ook voor ons-
zelf genieten.’’ Silvia en Arjan Woudt van B&B Het Pakhuys, vijf Tulpen, de hoogste classificatie voor een bed & breakfast. FOTO RONALD MASSAUT

ronaldmassaut@nhd.nl

D E R I J P - ,,Het mooiste geluid voor Silvia en Arjan Woudt,
is wellicht ook het meest dorpsvreemde geluid, het ge-
luid van wieltjes onder koffers of reistassen voortgetrok-
ken over de klinkers van de Grote Dam in De Rijp. Nieu-
we gasten voor bed & breakfast Het Pakhuys.

Silvia en Arjan Woudt bouwden luxueuze bed & breakfast Het Pakhuys in rustiek De Rijp

’Vijf Tulpen, ga voor het hoogste’

Kakkerlakken in
uw appartement
of een dorre kale
campingplaats in
plaats van de
groene beloofde
droomplek. Hoe
ga je om met
zulke problemen
tijdens de welver-
diende vakantie?
Zijn er proble-
men, of voldoet
iets niet aan uw verwachtin-
gen, klaag dan bij uw aan-
spreekpunt op de reislocatie
(uw reisleider of hostess). Is er
niemand ter plaatse, infor-
meer de touroperator of het
reisbureau. Wacht hier niet
mee tot u weer thuis bent!
Let wel op het verschil in de
verantwoordelijkheden tus-
sen touroperator en reisbu-
reau. De laatste is enkel ver-
antwoordelijk voor de boe-
king van uw reis, niet voor
fouten of problemen bij de
uitvoering van de reis. U kunt
het reisbureau alleen aanspra-
kelijk stellen voor door hun
gemaakte fouten tijdens de
boeking. Bijvoorbeeld het
verkeerd doorgeven van data
of persoonsgegevens. De
touroperator stelt de reis
samen en is verantwoordelijk
voor de uitvoering. Ook is de
touroperator verantwoorde-
lijk voor ingeschakelde hulp-
personen, zoals de luchtvaart-
maatschappij of hoteleige-
naar. Dus als er iets mis gaat
bij de uitvoering van de reis,

moet de tourope-
rator zorgen voor
een passende
oplossing.
De afspraken
tussen u en uw
touroperator zijn
(indien zowel
vervoer als verblijf
wordt geregeld)
aan te merken als
een reisovereen-
komst. De reis

moet conform uw (redelijke)
verwachtingen verlopen. Is
dit niet het geval, dan komt
de touroperator zijn verplich-
tingen tegenover u niet (vol-
ledig) na. Verloopt de vakan-
tie niet zoals verwacht, dan
moet de touroperator u ter
plekke hulp en bijstand te
bieden. Eventuele schade
moet worden vergoed. Scha-
devergoeding voor extra
gemaakte kosten, zoals tele-
foonkosten, maar ook een
compensatie voor een minder
leuke vakantie als gevolg.
Om achteraf de door u ge-
maakte kosten vergoed te
krijgen, is het van belang dat
u voldoende bewijs vergaart.
Maak foto’s van de situatie ter
plekke, zodat u hierover
achteraf geen discussie kunt
krijgen. Komt u er met uw
touroperator niet uit, dan
kunt u, indien de touropera-
tor ANVR-lid is, een klacht
indienen bij de Geschillen-
commissie Reizen. Doe dat
vooral!!
M . D E K K E R @ A B M A S C H R E U R S . N L

U I T G E S P R O K E N

In ’Uitgesproken’ geven vaste columnisten bij toerbeurt hun me-
ning. Vandaag advocate Marije Dekker.

Red uw vakantie!

,,We zijn echt goedkoop’’, be-
looft Shanna en ze wijst op de
rekken vol sjaaltjes. ,,Vijf euro
per stuk of drie voor een tientje.
En een mooie ketting heb je
hier al voor 3,95 euro. Dat vind
je in andere zaken niet hoor.’’
Dat ze haar waar zo goedkoop
kan aanbieden in haar winkel
Shanna’s Byoux, komt omdat ze
inkoopt met een paar andere
winkeleigenaren samen. ,,In je
eentje kan ik geen vijfduizend
sjaaltjes aanschaffen. Die raak
ik niet zo snel kwijt. Maar met
een paar winkels tegelijk is dat
wel een mogelijkheid. Dat zie je

terug in mijn prijzen.’’
Zelf draagt Shanna ook graag

sieraden en sjaaltjes. ,,Ik doe
iedere dag iets anders om uit de
winkel. Mijn dochtertje van
twee heeft ook altijd kleurige
speldjes en strikjes in haar haar.
Ze vindt dat zelf ook hartstikke
leuk, gelukkig maar.’’ Momen-
teel is Shanna hoogzwanger van
haar tweede dochter. ,,Ik vind
het wel erg leuk dat het weer
een meisje wordt.’’

Vroeger stond Shanna op de

markt. ,,Dat heb ik twee jaar
gedaan. Maar tijdens strenge
winters konden we op sommige
zaterdagen niet staan. De reke-
ningen moesten natuurlijk wel
gewoon betaald worden. Nu ik
deze winkel heb, kan ik iedere
zaterdag gewoon opengaan.’’
Zelfs in de bouwvakvakantie is
haar zaak geopend. ,,Het is wel
rustig nu, maar er stappen
evengoed mensen binnen.’’

Shanna heeft het naar haar
zin in Landsmeer. ,,Er hangt
hier een dorpse sfeer. Niet al-
leen komen de klanten regelma-
tig een praatje maken, maar
met de andere winkeliers heb ik
ook een goede band. Als ik even
weg moet, kan ik zo aan de
overbuurvrouw vragen of ze
even op de winkel let. Geen
probleem.’’ In haar zaak is
iedere week een nieuw assorti-
ment te vinden. ,,Ik probeer
voor iedereen wat in te kopen.
Jong en oud. Kinderen komen
hier regelmatig met hun oma’s
en dan slagen ze allemaal.’’Shanna Timmerman-Scheermeijer voorziet in de behoefte van Landsmeerse vrouwen. FOTO’S ELLY MOLENAAR

Shanna’s Byoux in Landsmeer biedt veel voor weinig 

S J O U W E N  E N  S H O P P E N

Vandaag Shanna’s Byoux in de
serie over winkelen in Water-

land. Waterlands Welvaart be-
licht bijzondere zaken in het
uitgebreide winkelaanbod in

onze regio.
Lezers die met deze krant
naar Shanna’s Byoux aan de
Nieuwe Gouw 42 in Lands-
meer gaan, krijgen in de
maand augustus op één
artikel een korting van 20
procent.

Korting van
20 procent

door elly molenaar

LA N D S M E E R - De vrouwen in
Landsmeer hebben geluk. Niet
alleen zit er sinds vierenhalf
jaar een bijouterie in het win-
kelcentrum, waar ze kunnen
rondsnuffelen en bijkletsen met
eigenaresse Shanna Timmer-
man-Scheermeijer, maar er
worden ook nog eens lage prij-
zen gehanteerd.

Rondsnuffelen én een praatje 

de rijp

Zaanse ’huisjes’
van Duinmaijer
Aannemingsbedrijf Duinmaijer
in De Rijp gaat vier Zaanse
huisjes, kiosken, bouwen in het
winkelcentrum van Zaandam.
De huisjes worden onderko-
mens voor winkelactiviteiten en
horeca. Het worden kiosken van
circa 50 vierkante meter te
bouwen in de stijl van de tradi-
tionele houtskeletbouw. Er
komen vier verschillende type
huisjes, die teruggrijpen op
verschillende Zaanse bouwsels.
De huizen zijn een ontwerp van
architect Han van Leeuwen uit
Koog aan de Zaan. De huizen
moeten deze winter worden
gebouwd in het vernieuwde
stadscentrum van Zaandam.
Volgens de gemeente Zaanstad
kwam in de aanbesteding Duin-
maijer als goedkoopste uit de
bus. Tot ’lichte teleurstelling’
van Van Leeuwen, die liever
Zaans bloed had ’getrokken’.

zuidoostbeemster

Lazy Sunday
Fort Resort
Fort Resort Beemster, het nieu-
we hotel en wellnessresort aan
de Nekkerweg start zondag 19
augustus met Lazy Sunday
Afternoon. Bezoekers kunnen
genieten van onder meer een
culinaire barbecue en livemu-
ziek op het terras van het Fort
Restaurant. Aanvang 14 uur,
start barbecue om 15 uur. Er
wordt vervolgens ieder half uur
een ander gerecht van de barbe-
cue geserveerd, zes in totaal. Op
het menu staan onder meer
Canadese kreeft, zalm en Beem-
ster moerkalf. Paul de Graaf –
voormalig chef kok van Het
Heerenhuis – is deze dag de
barbecuechef. Hij maakt am-
bachtelijke, seizoensgebonden
gerechten klaar en geeft barbe-
cuetips. Het tarief bedraagt
€ 37,50, inclusief welkomst-
drankje. Vooraf reserveren op
www.fortresortbeemster.nl.
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