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Dit een test, dit is een
test

‘We zijn in een trein
gestapt die niet
meer stopt’
En verder:
Bedrijfsexcursie naar De
Groot en Slot
Subsidie voor
toekomstbestendige
winkelgebieden
Wat kunnen we van de
nieuwe wethouder
verwachten?

Het gaat goed met Welldone. AOL-lid Jack
Schoonenberg is een trotse en tevreden
eigenaar. Zijn bedrijf aan de Bijlestaal op
bedrijventerrein Zuiderdel is gespecialiseerd
in fijntechniek en speciaal laswerk van
aluminium en roestvrijstaal.
“Daarin hebben we naam gemaakt en die
weten we te behouden en uit te breiden.
Wat wil je nog meer?”
Lees verder op volgende pagina
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Jack Schoonenberg van Welldone:

‘De crisis
is gelukkig aan onze neus
Dit een test, dit is een
voorbijtestgegaan’
Achter de gevel van het bedrijfspand van Welldone wordt gewerkt
in fracties van millimeters. Welldone werkt aan fijnmechanische,
soms minuscule, producten. Ze zijn gespecialiseerd in laswerk. Niet
het grove werk, maar van uiterst miniem tot iets groter.
Tot de grotere afnemers behoren Cargill, Eriks,
Econosto, elektronica-fabrikant ASML en NRG, de
exploitant van de kernreactor in Petten. Een
belangrijk product is tegenwoordig het maken van
skids. Een skid is een onderdeel van de
procestechniek. Op het frame van de skid kunnen
verschillende componenten worden gemonteerd.
Denk bijvoorbeeld aan warmtewisselaars, pompen
en onderdelen van leidingen. Ook is het mogelijk
om op een frame een totale installatie te
monteren met daarbij de meet- en regeltechniek.
Hierdoor kan een skid een apparaat zijn maar ook
een complete installatie. “Een aantal jaren
geleden zijn we in deze markt gestapt”, zegt Jack
Schoonenberg. “Zo’n product paste precies bij ons
als ontwerper en makers van hoogwaardige
fijnmechaniek. Achteraf ben ik blij dat we deze
stap hebben gemaakt. We zijn in een trein gestapt
die niet meer stopt.”
Het vraagt volgens Schoonenberg wel om een
type specialisme. “Maar die hadden we in huis, het
was dus een logische stap. Onze producten
worden nauwlettend geïnspecteerd door Lloyd’s
Register. Voor vrijwel elk onderdeel dat bij
Welldone wordt gemaakt is een Lloyds certificaat
uitgereikt. “De beoordeling van onze complexe
producten gaat heel ver”, weet Jack
Schoonenberg. “Maar dat hoort bij onze tak van
sport. In een kernreacter mag bijvoorbeeld niets
misgaan. Dan heb je de poppen aan het dansen.”
Een dergelijke zware certificering vraagt ook het
nodige van de medewerkers. Zij worden continu
bijgeschoold en gecertificeerd. Over het succes
van Welldone hoeft Jack Schoonenberg niet lang
na te denken. “Je moet als bedrijf een

kunstje aanleren wat een ander niet kan. En dat
lukt goed. De crisis is gelukkig aan onze neus
voorbijgegaan. We zijn er als het ware dwars
doorheen gefietst”.

Oprichter Jack Schoonenberg begon
met Welldone in 1991 op de Marinewerf
in Den Helder. Aanvankelijk was hij
alleen, maar al na een paar maanden
had hij twee mensen in dienst. Een jaar
na oprichting vertrok hij met z’n
onderneming naar Schagerbrug. In 1994
kocht hij een lap grond op
bedrijventerrein Zuiderdel in Broek op
Langedijk waarop hij een pand
realiseerde. Welldone werkt uitsluitend
voor de Nederlandse markt. Er werken
op dit moment tien mensen.
Schoonenberg: “Het is een relatief kleine
club, maar de motivatie van onze
mensen is geweldig. Dat zie je terug in
de kwaliteit van ons eindproduct”.
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Vrijdag 22 juni: excursie De Groot en Slot

AOL-leden
gaan op bezoek bij
Dit een test, dit is een
test
wereldmarktleider
Ze gelden als wereldmarktleider in uienzaad: De Groot
en Slot in ons eigen Broek op
Langedijk. Al meer dan
zestig jaar ontwikkelen en
produceren ze met veel
succes een bijzonder
product. Dat doen ze samen
met partner Bejo Zaden.
Om erachter te komen hoe de
producten zich gedragen in de
omgeving waarvoor ze zijn
ontwikkeld, heeft De Groot en Slot
proefvelden in verschillende delen
van de wereld, zoals Noord- en
Midden-Amerika, diverse landen in
Noord-, Midden- en Zuid-Europa,
India en China.
Voor leden van de AOL opent De
Groot en Slot op vrijdag 22 juni de
deuren voor een boeiende

te klikken. Bij aanmelding vermelden:
bedrijfsexcursie. Jullie zijn van
harte welkom. Aanvang: 16.00 ‘bedrijfsbezoek’.
uur. Aanmelden kan door hier

AOL vertegenwoordigt in klankbordgroep:

Zowel AOL als BKL hebben er bij de
gemeente op aangedrongen deze
visie te actualiseren. De economie is
Als alles volgens plan verloopt beschikt de gemeente Langedijk
de afgelopen jaren sterk gewijzigd.
aan het einde van dit jaar over een nieuwe economische visie.
Zo neemt de economische groei
’. Bureau BUITEN uit Utrecht heeft deze week, onder voorbehoud
Het
toe en het belang van duurzame
van instemming door b en w, opdracht gekregen de visie en het
economie wordt groter. Bovendien
bijbehorende uitvoeringsplan te ontwikkelen.
is de arbeidsmarkt sterk gewijzigd
Bij de bureauselectie waren
de gemeente zich de komende door het aantal zzp’ers. Bij de
vertegenwoordigers van BKL, LTO, tien jaar kan ontwikkelen. De
ontwikkeling van de nieuwe visie
STPL en AOL betrokken. De nieuwe huidige economische visie van blijven de ondernemersverenivisie moet in kaart brengen hoe
de gemeente dateert van 2011. gingen betrokken.

Nieuwe economische visie op komst
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Column

Welkom
nieuwe
leden!

Niet teveel
poeha

Ook het afgelopen
kwartaal heeft de AOL een
aantal nieuwe leden
kunnen inschrijven. Wij zijn
daar erg blij mee. Hoe
hoger het aantal leden,
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!
- Sterk in Media
- Tea & Beans
- De jongens uit de keuken
Op onze website kunt u bij
het ledenoverzicht onder
meer de websites van de
nieuwe leden bezoeken.
Klik hier

Onze website wel
eens bekeken?
Klik hier

Vorige week zat ik voor de AOL in het gemeentehuis. Er moet een
bureau worden geselecteerd om een nieuwe economische visie te
ontwikkelen. Vertegenwoordigers van de lokale ondernemersverenigingen mogen meedenken welk bureau zoiets het beste kan
doen. Tijdens de presentaties komt diverse keren naar voren dat de
wereld verandert. De economische visie uit 2011 (dat is de laatste die
aan de Vroedschap is geproduceerd) is niet meer passend in de
wereld van 2018. Tja, daar is wat voor te zeggen. Maar als er dan wel
zo’n nieuwe visie moet worden geschreven dan liever niet een
papieren tijger. Zo’n document met een behoorlijk prijskaartje dat
vervolgens in de la van een ambtenaar of wethouder belandt. Een
nieuwe economische visie moet passen bij Langedijk. Dus, vergeef me
de woorden, geen abstract gelul, maar concreet en niet te veel
poeha.
Dat de wereld verandert realiseer ik me maar al te goed wanneer ik
na het middagje gemeentehuis in mijn gedachten terugga in de tijd.
Toen ik 27 jaar geleden kwam werken in Langedijk zag het
winkelbestand er totaal anders uit. In nog geen drie decennia
hebben we een totaal andere inrichting van bijvoorbeeld de
Dorpsstraat gekregen. Zo er toen al sprake was van het maken van
economische visies, kan ik me niet voorstellen dat er een doorkijkje is
opschreven dat matcht met het winkellandschap van nu.
En dan heb ik het alleen nog maar over het midden- en kleinbedrijf. Bij
de ‘grote jongens’ in onze gemeente zijn de veranderingen in de
afgelopen dertig jaar misschien nog wel groter. Het is de markt die
bepaalt. Dat is al eeuwenlang zo. Ik kan me niet voorstellen dat een
economische visie daar verandering in brengt. Hou het daarom
concreet en compact. Zodanig dat we kunnen volgen wat in zo’n
plan staat. En maak er al zeker geen keurslijf van waardoor
ondernemers geen kant op kunnen. Zij moeten als geen ander
kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt.
Harry Katstra
Secretaris AOL
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Businessclub
groot
succes
Op 14 april was de 4e editie van de North Holland Horse Trials (NHHT) bij Manege
Beukers. De opening werd verricht door Jaap de Bond, gedeputeerde economische
zaken. De NHHT is een internationale paardenwedstrijd verdeeld over drie dagen
bestaande uit drie onderdelen. De 135 deelnemers kwamen uit elf verschillende landen.
Dit jaar had de organisatie iets nieuws bedacht: een businessclub bijeenkomst. Deze werd
gehouden in een grote glazen tent op het crossterrein. In de tent waren sponsors en bedrijven,
die een business clubkaart hadden gekocht, uitgenodigd om te netwerken. Een groot succes.
Er waren diverse leden van de AOL en BKL aanwezig. Tijdens de bijeenkomst was een
wijnproeverij van Wijndomein de Koen en waren er hapjes van Mamma Mieppie Hapjesservice.
Het geheel was aangekleed door Spaansen Bloemen. Henry Ruiter, springinstructeur van
Manege Beukers, gaf een rondleiding over het crossparcours. Na afloop werd onder het genot
van een hapje en een drankje volop genetwerkt.
Iedereen was het erover eens dat een zo groot Langedijker evenement meer bekendheid
moet krijgen in de regio. Ook is het voor bedrijven in en om Langedijk interessant om dit
evenement te ondersteunen en er zakelijke successen uit te halen. Kijk voor een impressie op
www.nhht.nl Heb je interesse in een bedrijfsstand op het terrein of wil je de businessclub
bezoeken? Bel met Rozemarijn Broeckx (06-10370003) of Jan Bouwes (06- 38942125).
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Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden
Om de kwaliteit van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verbeteren, wil de
provincie leegstand van winkelpanden terugdringen, samenwerking versterken
en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april
verstrekt de provincie subsidie aan projecten, die kunnen bijdragen aan
verhoging van het kwaliteitsniveau van de detailhandel.
De detailhandel in Nederland staat al enige

bepalen of verduurzaming van winkels of

tijd onder druk. Niet alleen vanwege de

winkelgebieden zinvol is. Verduurzaming biedt

economische crisis van enkele jaren geleden,

namelijk ook kansen om winkels en winkelgebieden

maar ook omdat het kopen via internet een

meer toekomstbestendig te maken.

enorme vlucht heeft genomen. Het aanbod
van winkels in winkelstraten sluit vaak niet meer

De subsidie kan worden aangevraagd door

aan op de vraag van consumenten, waardoor

gemeenten, individuele ondernemers of een

er panden leeg komen te staan en de

ondernemingscollectief en gaat uit van vijftig

aantrekkingskracht van het winkelgebied

procents cofinanciering. De subsidieregeling werkt

verder vermindert. De subsidieregeling van de

op volgorde van ontvangst en totdat het

provincie heeft tot doel de kwaliteit van

subsidieplafond is bereikt. De subsidieregeling staat

winkelcentra te verbeteren. Het gaat daarbij in

open vanaf 16 april 2018 tot 31 december 2019.

alle gevallen om subsidie voor onderzoek of
procesbegeleiding.

Meer informatie is te lezen op www.noord-holland.nl
> Digitaal loket > Actuele subsidies of stuur een e-

In combinatie met verschillende maatregelen

mail naar: heckm@noord-holland.nl. Er is ook een

kan ook subsidie worden aangevraagd om te

maandelijks inloopspreekuur.

Drie thema’s
De regeling van de provincie telt drie thema’s: transformatie, samenwerking en DNA. Om de kwaliteit
van winkelcentra te verbeteren kan worden aangevraagd voor de volgende drie thema’s:
Het terugdringen van leegstand/mogelijk maken van transformatie (ook van een solitaire winkel), door
het opstellen van leegstandsaanpak of het bedenken van een strategie voor aanloopstraten.
Verbeteren of opzetten van samenwerking in winkelgebieden. Vaak is de eerste stap in het verbeteren
van een winkelgebied een goede samenwerking. Tussen winkeliers onderling maar ook tussen
gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren.
Onderscheidend vermogen. Consumenten kiezen voor winkelgebied waar meer te beleven is.
Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van de eigen kracht en hier een gerichte
uitvoeringsstrategie op te baseren. Subsidie kan dan ook worden aangevraagd voor onderzoeken
naar het DNA van het winkelgebied, bereikbaarheid en parkeren of consumentenonderzoeken.
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Informatiebijeenkomst 28 maart:

Nauertogt
gaat op
11 juni
15.30 – 17.00 uur
de
schop
Museum BroekerVeiling

Evaluatie Toeristische Visie Regio Alkmaar
Onze mooie gemeenten en de regio nóg beter op de kaart zetten. Toeristen en bezoekers juist en
volledig informeren. Onderling kennis delen over hoe dat beter kan. Dit kan tijdens Het Kenniscafé
Toerisme op maandag 11 juni in museum BroekerVeiling. Een kenniscafé voor ondernemers,
cultuurorganisaties, onderwijs en gemeenten in de regio: iedereen die betrokken is bij het toerisme
in de regio. Elkaar inspireren, verbindingen leggen en sparren over nieuwe ideeën. Dan zorgen we
samen dat Regio Alkmaar nog beter op het netvlies komt van de inwoner en de toerist.
De evaluatie wordt uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Dit Kenniscafé willen we graag
gebruiken om samen met u naar onze samenwerking in de regio Alkmaar te kijken. De bijeenkomst is van
15.30 tot 17.00 uur. Daarna is er een netwerkborrel. Aanmelden kan bij Hanneke Schrijen van de gemeente
Alkmaar. Mail: hschrijen@alkmaar.nl of 06-212 40 210.
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Simon de Wit van Wiko Staalbouw:

‘Het moet tot op de
millimeter kloppen’

Par Oudejans nieuw in AOL-bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering is Par Oudejans met applaus begroet als
nieuw bestuurslid voor de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Zij volgt
Remko Tjassens Keiser op die tijdens de vergadering afscheid nam als bestuurder.
Par runt sinds de zomer van 2016 kledingwinkel Proud Men aan de Voorburggracht in
Noord-Scharwoude. Ze is erg gemotiveerd haar bijdrage te leveren aan de AOL.

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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Resultaten
Veiligheidsmonitor
zijn bekend

Workshop Privacywet voor
AOL-leden
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AOL
organiseerde een paar dagen voordat de nieuwe Wet in
werking trad een workshop voor de leden. Centrale
vragen tijdens de workshop waren ‘wat betekent dit voor
jou’, ‘ben je er al klaar voor’ en ‘wat moet je regelen’.
Rienk de Weerd van Surelock gaf een uitgebreide
presentatie gericht op de AVG, de privacywetgeving en
cybercrime. In een aantal stappen maakte hij duidelijk
waar een (kleine) ondernemer rekening mee moet
houden. Bij het onderdeel cybercrime wees hij vooral op
bewustwording en hoe bedrijven en medewerkers de
risico’s kunnen beperken. Rienk de Weerd lardeerde zijn
presentatie met diverse praktijkvoorbeelden.
Na afloop kregen de aanwezigen een stappenplan dat
is gebaseerd op de ondernemerspraktijk en de
ervaringen van Surelock. AOL-leden die niet bij de
workshop aanwezig waren kunnen dit stappenplan
opvragen bij het secretariaat. Voor persoonlijke
ondersteuning kun je contact opnemen met Rienk de
Weerd van Surelock. Zijn nummer is 06-11433324. Meer
informatie is te vinden op www.surelock.nl

In 2017 hebben diverse inwoners van
Langedijk de vragenlijst van de
Veiligheidsmonitor ingevuld. In dit
tweejaarlijks onderzoek wordt onder meer
aandacht besteed aan overlast in de
buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de
politie en het gemeentelijke
veiligheidsbeleid.
Het onderzoek is onderverdeeld in zes
thema’s, waarbij de cijfers zijn vergeleken
met andere gemeenten in Noord-Holland
Noord. Langedijk scoort op de meeste
thema’s gemiddeld en op onderdelen
boven of onder het gemiddelde. Zo
scoren de fysieke voorzieningen en sociale
cohesie in Langedijk boven het
gemiddelde en wordt er – in vergelijking
met andere gemeenten – minder overlast
in de buurt ervaren.
Langedijkers zijn gemiddeld tevreden over
het functioneren van de politie. Ze vinden
dat de politie snel reageert op problemen
en voelen zich serieus genomen. Op
andere onderdelen scoort Langedijk lager
dan gemiddeld, bijvoorbeeld als het gaat
om groenonderhoud, overlast door
hondenpoep en agressief rijgedrag. De
gemeente wil de uitkomst van de
Veiligheidsmonitor gebruiken om de
plannen voor veiligheid en leefbaarheid
bij te sturen en te optimaliseren.

NIEUWSBRIEF
Mei 2018

Zomer in
Langedijk

‘Toeristische aantrekkelijkheid
heeft ook z’n keerzijde'
Het is een lastig dilemma. Hans en Mieke Weder van
Rondvaart Langedijk winden er geen doekjes om. Aan
de ene kant is het goed dat Langedijk zich meer in de
kijker zet om meer toeristen te trekken. Aan de andere
kant, het is tijdens zomerse weekenden al erg druk op
de Langedijker wateren.
“Als ondernemer zou je denken
‘hoe meer toeristen, hoe beter’,
maar ik hecht ook erg aan de
veiligheid op het water”, zegt
Hans Weder. “Onze schippers
zien af en toe dingen op het
water gebeuren waarvan wij
denken ‘oei, als dat maar goed
gaat’. Het moet hier geen
Giethoorn worden, want dan
zijn we verder van huis”.
Langedijk kent twee officiële
toeristische beroepsvaart-

bedrijven: Museum BroekerVeiling
en Rondvaart Langedijk. Beide
vallen onder het regiem van de
scheepvaartinspectie. Dat
betekent onder meer dat de
boten periodiek moeten worden
gekeurd op veiligheid en
technische staat, zoals
bodemdikte.
In 2015 nam het echtpaar Weder
het rondvaartbedrijf van de
inmiddels overleden Rein Groot
over. “Het gaat heel goed”, zegt

Mieke. “In principe varen we
met drie boten. Zeven lokaal
bekende schippers varen bij
toerbeurt. We hebben een
prima samenwerking met
andere ondernemers zoals
Langedijker Uitjes van Ruby
Groen, grandcafé Marktzicht,
de Kolenist, museum Broeker
Veiling en speelpark De
Swaan. Daardoor kunnen
leuke arrangementen worden
samengesteld. Maar dat hoeft
niet hoor, wanneer mensen
gewoon met een gezelschap
een stukje willen varen, kan
dat ook. Het leuke van dit
werk is dat je altijd blije
mensen aan boord hebt. Dat
is een genot voor onze
schippers”.
Vervolg op volgende pagina
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Vervolg van vorige pagina

Een mogelijke oplossing voor het
eerdergenoemde dilemma zien Hans en
Mieke in de uitbreiding van het netwerk
om te varen, zoals het ontsluiten van het
noordelijk deel van de gemeente en het
realiseren van een vaarverbinding tussen
station Heerhugowaard en Langedijk.
“Bij ontsluiting van het noordelijke deel
van de Achterburggracht maak je
grotere rondjes mogelijk. Dat verlaagt de
druk. En de verbinding met het station
zou wel eens een mooie impuls kunnen
zijn voor het museum. “Er moet schot
komen in de plannen van de gemeente.
Het schiet niet erg op”, constateren de
Weders.
Wat ook kan helpen is het verscherpen
van toezicht op het water. “Het toezicht
is nu magertjes. Bovendien gaat de tamtam door het hele dorp wanneer men
ziet dat de handhavers zich op het water
begeven. Vervolgens houdt iedereen
zich rustig. De BOA en de politie zie je
alleen in de weekenden wanneer het
mooi weer is. Op andere momenten kan
iedereen z’n gang maar gaan. Met alle
gevolgen van dien”

Wat kan het MKB
verwachten van
Jasper
Nieuwenhuizen
De nieuwe wethouder voor Economische Zaken
heet Jasper Nieuwenhuizen. De 39-jarige VVD-er
volgt Jan Piet Beers op die deze portefeuille twee
raadsperioden voor z’n rekening nam. “Ik wilde
deze portefeuille heel graag”, vertelt hij. “Ik vind
het onwijs belangrijk dat een gemeente energie
steekt in economie. En dan kun je maar beter
iemand hebben die iets weet van economie.
Bovendien vind ik het leuk om samen met
ondernemers aan de slag te gaan”.
Lees verder op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina
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Nieuwenhuis komt uit de wereld van opstellen. Duidelijk moet zijn waar
accountancy en bedrijfseconomie. we met z’n allen naar toe willen
Deze werkvelden zijn volgens hem
en wat de ondernemers er
Dit een
dit isconcreet
een uit kunnen halen. Dat
heel breed en komen
goedtest,
van pas
bij de portefeuille test
die hij de
maakt de ondernemers sterk en
komende tijd handen en voeten
uiteraard ook de gemeente”.
gaat geven. Voor Jasper
Nieuwenhuizen vindt ook dat de
Nieuwenhuizen is het de tweede
overheid meer nog dan voorheen
termijn als wethouder. In de vorige
achter initiatieven van het
periode was hij onder meer
bedrijfsleven moet staan. “We
wethouder voor verkeer. “Dit
mogen best wel wat creatiever
onderdeel heb ik moeten afstaan in omgaan met de wensen van de
ruil voor economische zaken.
ondernemers”.
Verkeer vind ik heel leuk, maar
economische zaken net iets leuker.
Hij ziet voor zichzelf ook een rol
Ik heb er zin in”.
weggelegd als ondersteuner van
het bedrijfsleven. “We zien dat de
De cruciale vraag luidt ‘wat kan het retail sector wordt bedreigd door
MKB verwachten van de nieuwe
internet. Ik vind dat wij als
wethouder?’ Over het antwoord
gemeente ondernemers een
hoeft hij niet na te denken. “Ik ga
spiegel mogen voorhouden.
samen met ondernemers uit onze
Misschien kunnen we als overheid
gemeente de nieuwe economische ondernemers triggeren de juiste
visie aanpakken. Je mag van mij
specialismen te laten uitzoeken”.
verwachten dat we een helder plan De wethouder denkt dat van de

Wethouder Jasper
Nieuwenhuizen:
“We mogen best
wel wat creatiever
omgaan met de
wensen van de
ondernemers”.

gemeente ook wat meer
inspanning mag worden
verwacht om het winkelgebied
intact te laten. “We hebben het
soms wat te gemakkelijk aan de
markt overgelaten door
bijvoorbeeld in te stemmen met
het wijzigen van winkelbestemmingen in appartementen. Ik
weet dat ook de AOL daar
meerdere keren een standpunt
over heeft ingenomen.”
Tenslotte wil de wethouder
onderzoeken of de gemeente
een rol kan vervullen bij de roep
om personeel bij lokale
bouwbedrijven. “Er lopen in onze
gemeente zo’n 320 mensen in
de bijstand. Het zijn er de laatste
decennia nog nooit zoveel
geweest. Ik wil serieus
onderzoeken of we deze
mensen kunnen matchen met
bijvoorbeeld de bouwsector”.
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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.
Mei 2018

Zomerse activiteit voor onze
leden:

Barbecueën op
een eiland
Op donderdag 13 september is het tijd voor iets
gezelligs. Leden van de AOL gaan barbecueën
op één van de eilandjes in het Oosterdelgebied. Een mooie gelegenheid om als
ondernemers in informele sfeer even bij te
babbelen.
Uiteraard koersen we varend af op een
geschikt eiland om te eten. De boot vertrekt
vanaf museum Broeker Veiling om 16.30 uur. De
AOL betaalt een deel van de kosten. Van de
leden wordt een eigen bijdrage van € 25,-- per
persoon gevraagd voor eten en consumpties.
Aanmelden kan nu al: klik hier. Wil je aangeven
met hoeveel mensen je komt? Bij je
aanmelding graag vermelden ‘barbecue’.

Noteer alvast in je
agenda
11 juni
Kenniscafé toerisme regio Alkmaar in
Museum BroekerVeiling. Aanvang 15.30
uur. Meer informatie elders in deze
nieuwsbrief.
22 juni
Bedrijfsexcursie naar De Groot en Slot. Kijk voor
meer informatie elders in deze nieuwsbrief.
13 september
Barbecue voor AOL-leden op één van de
eilanden in het Oosterdelgebied. Met eten en
drinken.

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.

