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Dit een test, dit is een
test

Soms zien AOL-leden
er héél anders uit…
En verder:

Burgemeester Kompier:
“We moeten ons niet te klein
maken in de regio”.
Column van Wouter van
Assendelft
Alles moet tot op de
millimeter kloppen bij Wiko
Staalbouw

Per dag vindt 25.000 kilogram aan kroketten,
bitterballen of bamischijven een weg naar
de consument. Je leest het goed ‘per dag’.
Langedijk staat bekend om z’n kool, maar
Exellent Foods kan er in aantallen ook wat
van.
Leden van de AOL gingen op
bedrijfsbezoek. En dat was buitengewoon
boeiend.
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Snackbedenker Piet Laan:

‘Ik begrijp
niet waar het allemaal blijft’
Dit een test, dit is een
test

“Ze zeggen wel eens dat er niet meer zoveel wordt gefrituurd. Maar ik
kan u vertellen dat dit niet waar is. Ik begrijp werkelijk niet waar
het allemaal blijft. Elke dag opnieuw vliegt het hier de deur
uit”, zegt oprichter Piet Laan van Exellent Foods.

Oprichter
Laan is nog
dagelijks te
vinden in het
bedrijf. In een
speciale keuken
bedenkt hij nieuwe
recepten en probeert hij
ze uit. Want net als alle
andere producten is ook een
snack aan trends onderhevig.
“Ik probeer hier in de keuken
alles uit, maar laat het een ander
opschrijven. Dat is namelijk
niet mijn sterkste kant”.

Exellent Foods maakt snacks voor zowel de
horeca- als de consumentenmarkt. In nagenoeg
alle supermarkten van ons land
liggen snacks die zijn oorsprong vinden in het in
Heerhugowaard begonnen bedrijf. “We groeiden
daar uit onze jas. Op Breekland vonden we de
ruimte die we nodig hadden. We waren hier
amper begonnen toen we opnieuw moesten
uitbreiden. De markt voor ovensnacks nam zulke
grote vormen aan, dat dit niet paste in het bedrijf
wat we hier hadden neergezet”.
Een lange weg
De liefde voor de kroket deelde Piet Laan met
topkok Cas Spijkers. Samen ontwikkelden zij de
ultieme culinaire kroket. Aan de uiteindelijke
productie van een nieuw product gaat een lange
weg vooraf. “Maar dan wordt het ook de beste
fabriekskroket die je kunt krijgen”, vertelt Laan
enthousiast.

Een gelimiteerd aantal AOL-ers ging op
woensdag 14 maart op bezoek bij
het bedrijf dat sinds 2016 is
gevestigd op
Breekland.

Niet alleen kroketten en bitterballen, maar
ook bamischijven.

Bijna geen mensenhand
Naast kroketten en bitterballen, maakt Excellent
tegenwoordig ook bamischijven. Per dag gaan
er zo’n 25.000 kilo’s aan snacks de deur uit. Aan
de productie komt bijna geen mensenhand te
pas. Alleen het inpakken van de producten gaat
handmatig. En dat is wel even opletten, want
alle afnemers (waaronder supermarktketens als
Jumbo en Albert Heijn) hebben hun eigen
verpakking.
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Waarnemend burgemeester Leontien Kompier:

We moeten ons niet te klein
maken in de regio’
Leontien Kompier is de nieuwe waarnemend burgemeester van Langedijk. Hoewel ze nog maar enkele
dagen actief is aan de Vroedschap ‘voelt Langedijk goed’. Tot de jaarwisseling was ze burgemeester
van de Groningse plattelandsgemeente Vlagtwedde. Door een gemeentelijke herindeling aldaar verviel
haar functie. “Langedijk lijkt me een leuke gemeente”, zegt Kompier. “De fase waarin de gemeente zich
bevindt is boeiend. Ik kom op een mooi moment. De nieuwe gemeenteraad treedt aan. Ik kan er
blanco en onafhankelijk tegen aan”.
De nieuwe eerste burger is geboren en getogen in Haarlem. Op haar elfde verhuisde ze naar Oudorp,
waar ze een tweetal jaren verbleef. “Het voelt dus een beetje als thuiskomen hier. De mentaliteit van
Noord-Hollanders spreekt mij aan. Nuchter en doe maar gewoon”. Het valt haar op dat de cultuur in
Langedijk richting bescheidenheid gaat. Dat hoeft in haar ogen niet. “We moeten ons niet te klein
maken in de regio en ons zelf ook niet”.
Leontien Kompier komt uit een middenstandsgezin. “Ik ben dus een ondernemersdochter. Misschien is
dat wel de reden dat ik echt iets heb met het midden- en kleinbedrijf. Ik beschouw de sector als het
cement van de samenleving. Daar gebeurt het. Dat mag wat mij betreft een tikkeltje meer worden
gewaardeerd. Ik hou ook van een ondernemende manier van besturen”.

NIEUWSBRIEF
Maart 2018

Column

Welkom
nieuwe
leden!

Kool

Opnieuw heeft de AOL
acht nieuwe leden kunnen
inschrijven. Wij zijn daar erg
blij mee. Hoe hoger het
aantal leden van, hoe
groter de vuist is die wij als
belangenbehartiger voor
ondernemers kunnen
maken. Bovendien is een
gezonde vereniging de
basis voor het onderlinge
netwerken van onze leden.
Onderstaande bedrijven
heten wij van harte
welkom!
- Drukker Ray Birch
- Fa. Muileboom
- Natural Sport Focus
- MiM Mode
- Recreatieschap
Geestmerambacht
- Partycentrum Concordia
- Ruud Klercq, keurslager
Op onze website kunt u bij
het ledenoverzicht onder
meer de websites van de
nieuwe leden bezoeken.
Klik hier

Regelmatig word ik er op gewezen: 9 eeuwen Langedijk: ‘Wat was dat
een mooi feest!’ In 1980 werd gedurende zes weken groot uitgepakt met
onder andere de Sterkste man van Langedijk-verkiezing en niet te
vergeten een eettafel van zeven kilometer lang waar een
zuurkoolmaaltijd werd geserveerd.
Zelf ben ik te jong en toen nog geen inwoner van Langedijk om er over
mee te kunnen praten, maar gelukkig kan ik nog steeds genieten van de
Beddenrace en de Langedoikermarkt die hier uit voort zijn gevloeid. Zo is
er natuurlijk meer waar we als Langedijkers trots op mogen zijn. Als
voorzitter van de Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) probeer
ik dit ook zo veel mogelijk te vertalen naar mogelijkheden om toeristen
naar Langedijk te trekken. Met beperkte (financiële) middelen. Vandaar
dat we vooral de ondernemers willen stimuleren om toeristische
initiatieven te ontwikkelen en samen te kijken naar kansen.
Vorige week vond een bijeenkomst plaats met zo’n groep ondernemers.
Eén van de sprekers, Ellen Klaus, cultureel gebiedsontwikkelaar
probeerde haar passie op ons over te brengen: ‘Jullie hebben zoveel
kansen: water als schatkamer en beleving van tuinderscultuur. Het
verhaal van Langedijk is een mooi verhaal dat moeten we verrijken,
innoveren en programmeren, maar vooral vertellen!’
Ze heeft gelijk. Langedijk ontleent zijn bekendheid vooral aan één ding
en dat is kool. Het werd op de duizenden eilanden verbouwd en in
talloze zuurkoolfabrieken verwerkt. De Broekerveiling was het knooppunt
van alle handelsactiviteiten rondom die kool. Nog steeds staat de
grootste koolfabriek van Nederland in Langedijk.
De veiling is inmiddels een drukbezocht museum waar dagelijks de rol
van kool aan de bezoekers wordt verteld. Het idee kwam toen bij ons
(STPL) op om dat breder uit te dragen via onze plaatsnaamborden. We
hebben een foto van een kloetschuit vol gestapeld met kool en een
echte tuinder in een welkomstbord verwerkt. We hopen dat de
gemeente ons initiatief omarmt. Het eerste bord hebben we vlak bij het
gemeentehuis geplaatst. Op deze manier wil de STPL op een ludieke
manier de bezoekers, al of niet toeristisch, welkom heten.
Wouter van Assendelft
Bestuurslid AOL
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AOL organiseert interessante workshop

Wat betekent de nieuwe privacywet voor jou?
Vrijdag 25 mei treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Wacht je nu
al klappertandend bij de brievenbus? Bid je voor het slapen gaan dat ook jij
een miljoenenboete wordt bespaard of vrees je dat de Autoriteit
Persoonsgegevens binnen komt vallen? Maak je niet druk!
Woensdag 23 mei, twee dagen voor ‘D-Day’
organiseert de AOL een interessante workshop
over de wetswijziging, waar iedere ondernemer
mee te maken krijgt. Tijdens de avond nemen we
met elkaar stappen om er helemaal klaar voor te
zijn. Deskundige Rienk de Weerd neemt ons in de
arm. Hij vertelt geen verhalen vol technische
details, maar komt met praktisch en
aansprekende voorbeelden. Niet alleen vertelt
hij over de nieuwe privacywet, hij geeft ook een
inkijkje in digitale criminaliteit. Onder meer door
te laten zien hoe makkelijk het is om zelf een

Aan de orde komt onder meer:

cybercrimineel te zijn. Duidelijk wordt wat jou als
ondernemer te doen staat. Rienk komt met een

Hoe groot is het risico van cybercrime voor de

eenvoudig stappenplan.

gemiddelde ondernemer?

Je gaat naar huis met antwoorden op je vragen

Waar gaat het bij 99% van het MKB fout op het

en een ingevuld werkboek met taken voor jouw

gebied van informatiebeveiliging?

onderneming. Je kunt er de volgende dag direct
mee aan de slag.

Eye-openers met betrekking tot interne zakelijke
data-beveiliging.

De bijeenkomst wordt gehouden in Partycentrum
Concordia. Aanmelden kan nu al. Klik hier

Welke stappen naar de privacywetgeving zijn als
(kleine) ondernemer van belang?

Inbreng door leden altijd welkom!
Het bestuur van de AOL vergadert ongeveer zes keer per jaar,
Wil je als lid een onderwerp inbrengen, dan ben je van harte welkom. Je kunt je
aanmelden via info@ondernemerslangedijk.nl
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Informatiebijeenkomst 28 maart:

Nauertogt gaat op
de schop

De Nauertogt wordt gereconstrueerd. De weg krijgt een verkeersveilige inrichting, net als de
eerder gereconstrueerde Westelijke Randweg. Bovendien krijgt de weg stil asfalt. Het
nieuwe asfalt zorgt voor een geluidsreductie van twee tot drie dB(A).
Het gaat om het wegvak tussen de rotonde bij het winkelcentrum BroekerVeiling en de
N245/Schagerweg. De werkzaamheden starten binnenkort en duren tot aan de bouwvak. Om het
verkeer zoveel mogelijk te ontzien wordt gewerkt in fasen. De Nauertogt wordt over de gehele
breedte met één meter verbreed. De fundering en het asfalt wordt geheel vervangen, met
uitzondering van de rotondes. De rotondes in de Nauertogt blijven toegankelijk voor het verkeer. Er
komen omleidingsroutes.
Voor ondernemers organiseert de gemeente woensdag 28 maart een informatiebijeenkomst bij
Fitland De Geus, Bijlestaal 64 in Broek op Langedijk. Aanvang 16.00 uur.
Aanmelden kan bij: m.maat@gemeentelangedijk.nl of telefonisch via 0226 33 44 33.
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Langedijker Run:

Dorps spektakel voor het goede doel
Op 27 mei wordt voor de vijfde keer De
Langedijker Run georganiseerd, een mooie
hardloopwedstrijd dwars door het hart van
Langedijk. Voor het eerst dit jaar vindt de Business
Run plaats. Deze wordt speciaal georganiseerd
Simon
de Wit van Wiko Stalbouw:
voor bedrijven die teams van minimaal drie en
maximaal vijf lopers willen laten meedoen.

Waarom meedoen? Simpel, omdat het leuk
is! Vorig jaar waren er meer dan 650
deelnemers die na afloop gezellig hebben
nagepraat over hun prestaties. Op de
Dorpsstraat. In het zonnetje. Met een frisje of
biertje (verdiend). En ook omdat de
opbrengst van De Langedijker Run naar
diverse goede doelen in de regio gaat. Dit
jaar zijn dat De Kanjerketting, Het Hospice
Alkmaar, ’t Praethuys in Alkmaar en Roparun.
Zij zetten zich allemaal in voor
kankerpatiënten en hun naasten. En weten
zich daarbij dus gesteund door jouw team!
Maar deelnemen is ook gewoon goed voor
je. Want lopen houdt je fit. En samen lopen
betekent inspanning, maar ook óntspanning.
Goed voor de teamspirit! Bovendien wordt elk
team prominent in beeld gebracht. Door het
maken van een mooie ‘5-tal foto’, en middels
vermeldingen op de websites en social media
van Stichting Team Langedijk.

‘Het moet tot op de
millimeter kloppen’
De bedrijven worden op verschillende manieren
in beeld gezet. Ingeschreven kan worden voor 5
of 10 km. Deelname kost € 199,00. Dit bedrag is
inclusief: maximaal 5 deelnamebewijzen,
teamfoto, logo van het bedrijf op
www.delangedijkerrun.nl, logo van het bedrijf op
www.teamlangedijk.nl, individuele- én team
tijdregistratie (waarbij de tijd van nummer 3 telt),
exclusief gebruik van de business ruimte nabij
start-finish gebied, aparte start business teams,
prijsuitreiking Business Run en ruime social media
aandacht. Aanmelden kan via
www.delangedijkerrun.nl/inschrijven.
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Simon de Wit van Wiko Staalbouw:

‘Het moet tot op de
millimeter kloppen’
Ietwat verscholen aan de Kanaaldijk in Koedijk bevindt zich Wiko Staalbouw.
Maar die ‘vorm van bescheidenheid’ is alleszins terug te vinden in de producten
die het bedrijf maakt. Vakmanschap en ambachtelijkheid vindt z’n weg door
heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden. Al ruim vijfenvijftig jaar zit Wiko
op dezelfde locatie. Al decennialang zijn ze lid van de AOL. “Mijn schoonvader
was al lid”, weet Tanja de Wit die tegenwoordig samen met haar man Simon het
bedrijf runt.
Opa Cornelis de Wit begon ooit op de plek waar
tot aan de dag van vandaag mooie dingen
worden gemaakt. Hij bestierde een scheepswerf
waar onder meer koolvletten werden gemaakt.
Vader Jan de Wit stond aan de wieg van Wiko
Staalbouw. Hij begon een bedrijf dat zich
specialiseerde in staalbouw. Zoon Simon, de
huidige eigenaar, werkte vanaf z’n negentiende
levensjaar bij zijn vader. Zo’n twintig jaar geleden
namen Simon en Tanja het bedrijf over.
Speciale klussen
De buitenkant van het pand doet niet vermoeden
welke bijzondere dingen er worden gemaakt.
“Vroeger maakten wij met name grote
staalconstructies, maar

tegenwoordig richten wij ons steeds meer op
speciale klussen. Denk aan bijzondere trappen,
hekwerken en staalconstructies voor onder
andere bruggen. Natuurlijk maken we ook nog
staalconstructies, maar niet meer zo groot als
voorheen.” Wij doen alles in eigen beheer”, zegt
Tanja. “Tekenen, maken en plaatsen.
In de lucht meten
Niet alleen aannemersbedrijven of grote
organisaties behoren tot onze afnemers, we
werken ook voor particulieren. Dat kan variëren
van een aanbouw tot aan een bijzondere trap”.
Lees verder op volgende pagina
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Nagenoeg alle producten worden zelf
bedacht en ontwikkeld. Uiteraard in
nauwe samenwerking met de klant. En
daar schuilt de kracht van Wiko. Simon:
“Vaak vragen mensen of ik even wil
komen kijken. Ze verwachten een
oplossing op maat en ik kom dan met een
idee. Dat is het leukste van mijn werk. Er
komt een heleboel denkwerk bij kijken. Als
ik bij een klant kom, staat er niets. Ik sta
dus in de lucht te meten. Da’s best wel
eens lastig want ons eindproduct moet tot
op de millimeter kloppen. Anders past het
niet, zo simpel is het”.
Crisis
Op dit moment werken er negen mensen
bij Wiko Staalbouw. De crisis van de
afgelopen jaren ging aan het bedrijf niet
ongemerkt voorbij. “Het faillissement van
een paar grote aannemers was voor ons
niet leuk. Voor de crisis werkten we met
ongeveer zestien mensen. Tot gedwongen
ontslagen heeft het gelukkig niet geleid.
Natuurlijk verloop hielp ons daarbij.
Gelukkig hebben we al die tijd voldoende
opdrachten gehad om lekker door te
gaan en trekt het nu weer aan”.

Foto: Eén van de huzarenstukjes van Wiko

Intensiever overleg met bedrijfsleven?

Politiek loopt niet warm
De Langedijker politieke partijen zien een
intensiever contact met partijen als AOL, BKL
en LTO niet als prioriteit. Dat bleek tijdens het
verkiezingsdebat dat op 12 maart werd
georganiseerd door de Bedrijfskring Langedijk
(BKL). Op de stelling om een convenant met
duidelijke (prestatie)afspraken te maken met
het bedrijfsleven in de gemeente werd
aarzelend gereageerd. Alleen ChristenUnievoorman Wim Nugteren liet weten een
dergelijk convenant graag aan te gaan.
BKL-voorzitter Cornelis de Geus probeerde de
vertegenwoordigers van de partijen nog op
andere gedachten te brengen door te zeggen:
“Het maakt mij niet uit of we het een convenant of
werkafspraken noemen, als er maar wat verandert.
Nu worden wij als bedrijfsverenigingen vaak op het
allerlaatste moment geïnformeerd over bepaalde
ontwikkelingen. Vaak op momenten dat wij er
eigenlijk niets meer mee kunnen. Door te
investeren aan de voorkant, kunnen zowel de
gemeente als het bedrijfsleven nuttige dingen voor
elkaar betekenen”. Zijn pleit mocht niet baten.
Geen van de partijen sloeg erop aan.
Het overleg tussen het georganiseerde
bedrijfsleven en de gemeente verloopt al jaren
stroef. In de zomer van 2016 nam het bestuur van
de AOL het standpunt in meer te gaan investeren
in eigen leden. Het gemeentebestuur is hiervan op
de hoogte gesteld. In het bericht stelde de AOL
dat er door het gemeentebestuur weinig of niets
met de opmerkingen en suggesties wordt gedaan.
In het bericht aan de gemeente stelde de AOL
destijds: “Wij realiseren ons dat een contact met
de lokale overheid van belang kan zijn, maar dan
moet deze intentie wederzijds gelden. Helaas
hebben wij het gevoel dat dit niet zo is”.

Tunnelbak N504 lijkt ver weg
Al jaren pleiten de bedrijfsverenigingen AOL en BKL voor ondertunneling ter hoogte
van de kruising Dorpsstraat/provinciale weg N504. Waar de AOL met name de
verlenging van de Dorpsstraat (en daarmee het winkelgebied) als belangrijke
motivatie noemt, acteert de BKL meer op de doorstroming van het verkeer op de
provinciale weg.
Voor beide is wat te zeggen. Het pleit van de

realiseren”, zo werd door de ondernemers

bedrijfsverenigingen blijkt verder weg dan ooit.

geopperd. Veel bijval leverde deze suggestie

Een grote meerderheid van politiek Langedijk

niet op bij de politieke vertegenwoordigers.

loopt er niet warm voor. Voor beide
argumenten niet. Dat werd duidelijk tijdens het

Gemiste kans

BKL-verkiezingsdebat.

De Provincie Noord-Holland wil de

Het leek op het bekende ‘vliegen afvangen’

verkeerssituatie aanpakken door de aanleg

tijdens het debat, waarbij geld een belangrijke

van een rotonde-achtige voorziening.

rol speelde. Aanwezige ondernemers riepen in

Ondernemers vinden dit een gemiste kans. Een

koor dat de verkeersdoorstroming niet alleen

goede oplossing wordt daarmee op de lange

de boekhouding van de gemeente raakt,

baan geschoven. Het is niet realistisch dat de

maar juist voor een belangrijk deel moet

provinciale overheid na aanleg van een

worden gefinancierd door de hogere

dergelijke

overheid, zoals de provincie. “Laten we
gezamenlijk ten strijde trekken om dit te

Lees verder op volgende pagina
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Dit een test, dit is een
verkeersvoorziening de komende jaren oren
test
heeft naar een oplossing die recht doet aan
een goede doorstroming in de ‘ruit rond de
regio Alkmaar’.
Reactie
In oktober 2017 hebben de AOL en de BKL
schriftelijk van zich laten horen richting de
provincie. Op dat moment ontvouwde de
provincie de definitieve plannen. In de brief
schrijft de AOL: “We hebben grote moeite
met de voorgenomen plannen voor de
kruising Voorburggracht/N504. Al jarenlang
nemen wij stelling tegen de radicale splitsing

9 april, Restaurant De Burg:

Jaarvergadering in
teken van vitaliteit
Maandag 9 april is het weer tijd voor de algemene
ledenvergadering van de AOL. Alle leden krijgen
één dezer dagen een uitnodiging en uiteraard de
agenda.
Zoals de traditie dat wil nodigt de AOL ook altijd
een spreker uit tijdens de jaarvergadering. Deze
keer gaat het over gezondheid en werk. Vitalics en
NaturalSportFocus geven een presentatie die in
gaat op het zelf voeren van de regie op
gezondheid en werk. Voor meer informatie: kijk op
onze Klik hier

van de dorpen in onze gemeente. Buiten het
feit dat wij dagelijks constateren dat deze
kruising, mede door een rare afstemming
van de verkeerslichten buitengewoon
onveilig is, geloven wij niet in de oplossing
die nu wordt voorgesteld. Het mag in onze
ogen niet zo zijn dat een dorpse
gemeenschap als Langedijk wordt doorkruist
door een drukke snelweg. Wij zien de
maatregelen die nu zijn gepresenteerd als
een magere en onveilige oplossing. Ook u
zult weten dat dit in de toekomst niet
houdbaar is. Wij blijven daarom pleiten voor
een ondertunneling voor het doorgaande
verkeer op de N504 op deze locatie. Beter in
één keer goed, dan een desinvestering die
later toch weer moet worden aangepast”.
Op de reactie van de AOL is een mail van
twee regels ontvangen. Inhoudelijk is niet
gereageerd.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden
in Restaurant de Burg en begint om 20.00 uur. Jullie
zijn van harte welkom. Aanmelden kan nu al via
info@ondernemerslangedijk.nl
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Colofon
Dit is een uitgave van Algemene Ondernemersvereniging Langedijk
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail: info@ondernemerslangedijk.nl

De informatie in deze nieuwsbrief is algemeen van aard. Hoewel zorgvuldig samengesteld,
kan Algemene Ondernemersvereniging Langedijk niet instaan voor juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie.
Maart 2018
Tot 1 januari 2020:

Opschorting handhaving
Wet DBA verlengd

Noteer alvast in je
agenda

De opschorting van de handhaving van de Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat
opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd
geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf
geconstateerd wordt dat er sprake is van een
dienstbetrekking.

9 april

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor
de handhaving van kwaadwillenden vanaf
1 juli 2018 verruimen. Zelfstandigen zonder
personeel (zzp'ers) hebben een belangrijke
positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil
deze grote groep ondernemers de ruimte
geven om te ondernemen. Maar het kabinet
vindt het ook belangrijk dat zzp'ers een
welbewuste keuze voor het ondernemerschap
maken. Ze moeten niet belanden in een
situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil
het kabinet een einde maken aan de situatie
dat mensen als zzp'er werken voor een tarief
dat zo laag is dat zij zich niet kunnen
verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en
geen pensioen kunnen opbouwen. Lees hier
meer.

invloed

Algemene ledenvergadering AOL in Restaurant
De Burg. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie
zie elders in deze nieuwsbrief.
23 mei
Workshop over nieuwe privacywet en de
van cybercrime in Partycentrum Concordia.
Aanvang 20.00 uur. Zie elders in deze
nieuwsbrief.
13 september
Zomerse activiteit voor AOL-leden rond
museum Broeker Veiling met eten en drinken.
Nadere informatie volgt.

AOL is de overkoepelende organisatie van
zelfstandige ondernemers in Langedijk met
als doel het behartigen van belangen van
deze ondernemers.
Klik hier voor onze website.

