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Terugkijken? Klik hiernaast 

Met de vertolking dan Danny Vera’s ‘Rollercoaster’ 

begon singer-songwriter Angelo Nannings een wel 

heel bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst vaan de 

Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Door 

de beperkingen rond de coronapandemie was 

prolongatie van de jaarlijks zo succesvolle 

nieuwjaarsbijeenkomst niet mogelijk voor de AOL. 

Een alternatief werd gevonden in het organiseren 

van ‘de grootste Langedijker Ondernemerslunch’ in 

een digitale omgeving. En dat bleek een schot in de 

roos.

Voor meer dan zestig deelnemende leden hadden

Grootste Langedijker 

Ondernemerslunch valt in de smaak

Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst AOL:

de medewerkers van Café De Knip een zeer 

uitgebreide lunchbox samengesteld en 

bezorgd bij de individuele deelnemers. 

Vervolgens konden de leden inloggen voor 

een samenzijn met de overige leden. Behalve 

de lunch trakteerde de AOL op een soort 

informatieve televisieuitzending met gasten, 

filmpjes van enkele aangesloten ondernemers 

en muziek. Ron Wolters had een van zijn 

mooiste colberts uit de kast getrokken om alles 

aan elkaar te praten. Als je op de knop klikt, die 

in de foto staat dan kun je de driekwartier 

durende uitzending nogmaals bekijken.

http://youtu.be/MVJm1vOe4ZY
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In zijn eerste nieuwjaarstoespraak constateerde voorzitter Jan Kramer van de 

AOL dat we een jaar achter ons hebben liggen dat extreem veel flexibiliteit 

heeft gevraagd van ondernemers. “Niet alleen zakelijk, maar ook privé 

hebben de ziekte en regels eromheen enorme impact gehad”, zo stelde hij. 

Jan Kramer tijdens nieuwjaarstoespraak:

‘Ik weet dat hulp vragen niet makkelijk is’

Na enige bespiegelingen over de bestorming van 

het bestuurlijk centrum in Amerika, de positieve 

ontwikkeling van de Bitcoin en natuurlijk de eerste 

vaccinaties tegen het coronavirus die ongetwijfeld 

leidt tot meer vrijheden, ging Kramer in op de AOL 

als vereniging. Daarbij refereerde hij aan een 

eerste gesprek met Bedrijfskring Heerhugowaard 

en de Bedrijfskring Langedijk waar is gesproken 

over de toekomst van de vereniging in de nieuwe 

gemeente.

“Samen met onze leden willen wij gaan kijken 

welke rol wij willen vervullen in de nieuwe 

gemeente Dijk en Waard. Blijft onze rol hetzelfde of 

willen wij het samen anders. Ik daag jullie uit 

daarover na te denken en mee te doen. Ook de 

komende tijd zijn er gesprekken met onze collega 

bedrijfsverenigingen. Wij blijven jullie als leden

vragen om daarvoor input te  leveren.”

In de wetenschap dat ook het komende jaar 

niet coronavrij zal verlopen, deed Jan een 

nadrukkelijk een oproep aan de leden. “Als 

jullie vragen hebben of tegen zaken 

aanlopen, dan willen we graag helpen. Ik 

weet dat hulp vragen niet makkelijk is voor 

een Westfriese ondernemer. Dat zit niet in 

onze aard. Toch is het een manier om verder 

te komen.”

Met een glas water proostte Jan in de studio 

van Schoon Producties tenslotte op het 

nieuwe jaar. “Namens het bestuur wens ik jullie 

een zakelijk succesvol en gezond 2021 toe. 

Met daarin vooral weer heel veel gewone 

dingen.”
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Jelle Beemsterboer

Ze is een van de jongste leden van de AOL: 

Kim Soemers. Afgelopen jaar startte ze haar 

bedrijf Virtual Green. Daarmee helpt ze 

bedrijven verder te komen. Virtual Green 

kent een vliegende start. Gedreven vertelt 

ze: “Ik ben een soort secretaresse op afstand. 

Ik help vooral zzp-ers, maar help inmiddels 

ook een aantal MKB-bedrijven op het gebied 

van office- en businesssupport. Daarbij kun je 

denken aan klantenservice, administratie, 

maar ook dingen die geregeld moeten 

worden. Het gaat zodanig goed dat ik nu al 

op zoek ben naar ondersteuning. Alle 

puzzelstukjes vallen op zijn plek. Hoe ik het 

precies ga inrichten, weet ik nu niet. Ik wil 

namelijk niet alles uit handen geven. Maar 

uiteindelijk zou het fijn zijn als ik een eigen 

team heb dat zoveel mogelijk ondernemers 

kan helpen.”

Kim Soemers:

‘Zoveel mogelijk 

ondernemers 

helpen’
Het kandidaat Tweede Kamerlid Jelle 

Beemsterboer (CDA) wil met name voor de 

regio zijn baan als wethouder in de gemeente 

Schagen inruilen voor die van Kamerlid. Aan 

presentator Ron Wolters vertelt hij: “In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Groningen, 

Zeeland, Limburg of Overijssel hebben wij 

amper een vertegenwoordiging in de Kamer. 

In Noord-Holland Noord wonen 625.000 

mensen, maar we hebben op dit moment 

slechts een Kamerlid. Sommige regio’s 

hebben een briljante lobby richting Den Haag 

en dat ontbreekt bij ons. We kunnen daar 

zoveel meer uithalen. De lijntjes moeten 

korter. Aandachtsgebied voor mij is 

woningbouw. Vooral voor starters is die markt 

in onze regio veel te krap. We zullen daarmee 

iets moeten. Daar wil ik aan werken. Ik wil 

onze regio een stem geven in Den Haag.” 

‘De lijntjes 

moeten korter’
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Kim Soemers
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AOL is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in 
Langedijk. De AOL heeft als doel het behartigen van belangen van deze 

“Onthoud die naam”, benadrukte presentator Ron 

Wolters een aantal keer: Angelo Nannings. En daar 

zou hij best wel eens gelijk in kunnen hebben. De 

singer-songwriter maakte namelijk indruk op zijn 

gehoor. Tijdens de ‘Grootste Langedijker 

Ondernemerslunch’ bracht hij, zichzelf begeleidt 

op piano, drie nummers ten gehore. Angelo is 

afgestudeerd aan het conservatorium. Hij verdient 

zijn brood met het geven van zang- en pianoles. 

Michael Jackson, Stevie Wonder en John Mayer 

zijn z’n voorbeelden. Enkele jaren geleden deed hij 

mee aan The Voice of Holland. Hij werd toen 

bijgestaan door coach Angela Groothuizen, 

maar haalde de finale niet.

Sinds 2011 maakt Angelo onder meer deel uit van 

de Nederpopband Van Huys Uit. In 2015 is Van 

Huys Uit genomineerd voor een 100% NL Award in 

de categorie “Doorbraak van het Jaar”. Het grote 

publiek zal de band kennen van hun bewerking op 

Ed Sheeran’s “Thinking Out Loud” dat ze live 

hebben gespeeld bij Radio538 en sindsdien voor 

flink wat aandacht heeft gezorgd. Uiteindelijk 

hebben ze deze single genaamd “Dit Moet Wel 

Liefde Zijn” met toestemming van Ed Sheeran

uitgebracht onder hun eigen label.

Carlo Nannings maakt indruk tijdens Ondernemerslunch
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Met dank aan:

Sander Schoon Producties en crew

Ron Wolters

Café De Knip

Angelo Nannings

En natuurlijk alle deelnemers
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