NIEUWSBRIEF
December 2018

Dit een test, dit is een
test

nieuwjaarsbijeenkomst
AOL met

Annemarie
van Gaal
Arie Kapitein en Karin de Rooij van Het Langedijker Reisbureau
En verder:

Ondernemer, investeerder, auteur en

Ledenexcursie naar afvalverwerker

televisiepersoonlijkheid Annemarie van

Is ondernemend
Langedijk klaar voor de
kerst?

spreekt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst

ViaErwin verkoopt geen
potnagelkwaliteit
Nieuwe rubriek ‘Uit de
oude doos’. De
Langedijker winkelstand
van weleer

Gaal komt op bezoek bij de AOL. Zij
op 14 januari in De Roode Leeuw.
Annemarie van Gaal is een bevlogen
spreker die haar publiek als geen ander
weet te boeien. Noteer de datum alvast
in je agenda en meld je aan.
Lees verder op volgende pagina
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Nieuwjaarsbijeenkomst
wordt elk jaar leuker
De nieuwjaarsbijeenkomst van de AOL
staat al jaren bekend als een informeel en
gezellig ontmoetingsmoment van lokale
ondernemers die lid zijn van de
vereniging. Het is veel meer dan het delen
van goede voornemens voor een nieuw
ondernemersjaar. Noteer in je agenda: 14
januari, 20.00 uur, De Roode Leeuw, ZuidScharwoude.
Dit jaar spreekt Annemarie van Gaal onze leden toe. Ze praat
gepassioneerd over alle aspecten van het
ondernemerschap, waarbij in haar visie lef en innovatie altijd
een grote rol spelen. Haar ondernemerscarrière begon in de
negentiger jaren in Rusland, waar ze de grootste
onafhankelijke uitgeverij van Rusland opzette. In 2000
verkocht ze haar bedrijf. In Nederland werd ze vooral bekend
door haar inzet voor bewustwording in financiële zaken,
bijvoorbeeld door haar boeken en tv-optredens. Daarnaast is
ze investeerder in verschillende bedrijven en ondernemingen.
Bij het grote publiek is ze vooral bekend van televisieprogramma’s als Dragon’s Den (KRO), Ten Einde
Raad (NCRV), Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4) en Divorce
Hotel (RTL4). Annemarie schrijft wekelijks een column voor De
Telegraaf en daarnaast schrijft ze regelmatig artikelen
voor Margriet. Verder heeft ze verschillende boeken
geschreven.
Aanmelden? Klik hier. Vermeld met hoeveel mensen je
aanwezig bent. Per lid kunnen zich twee mensen aanmelden.

De bijeenkomst is
alleen toegankelijk
voor leden. Per lid
kunnen zich twee
mensen aanmelden.
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Wie gaat er mee naar de HVC?

Ledenexcursie naar
afvalverwerker

Benieuwd wat er met je afval gebeurt? Ga dan
woensdag 27 februari mee naar de
Huisvuilcentrale in Alkmaar. Aan deze AOLledenexcursie kan vanwege veiligheidseisen een
gelimiteerd aantal deelnemers meedoen.
Afvalverwerking heeft de laatste decennia een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De HVC
vertelt daar graag over. Het programma bestaat
uit een algemene presentatie en een bedrijfsfilm
over de HVC. Natuurlijk gaan we ook de fabriek
in. Onder begeleiding van deskundige

rondleiders komen we van alles te weten over
het verbrandingsproces en de wijze van werken
van de HVC. De excursie is niet geschikt voor
mensen die slecht ter been of ernstig visueel of
auditief gehandicapt zijn. Het programma begint
om 15.00 uur. Om 17.00 uur weten we van de
hoed en de rand. Per lid kunnen zich maximaal
twee personen aanmelden. Deelnemers moeten
minimaal zestien jaar oud zijn. Aanmelden kan
vanaf nu door hier te klikken. Wil je aangeven
met hoeveel personen je komt?

…………………………………………….........
Gemeente reageert niet op brandbrief:

Samenwerking nog steeds ‘on hold’
Ruim drie weken na het versturen
van een brandbrief over het
opschorten van de samenwerking

Samen met de BKL is per brief
de samenwerking met de
gemeente opgeschort. Niet
alleen staan AOL en BKL lijnheeft de AOL nog steeds taal noch
recht tegenover de gemeente
teken uit het gemeentehuis gehoord.
als het gaat om het oplossen
Hoewel wij open staan voor een
van het verkeersknelpunt N504/
gesprek, lijkt dit geen prioriteit te
Voorburggracht. Ook wordt
hebben bij het college.
onvoldoende transparantie en
openheid ervaren vanuit de

gemeente. Juist dit is een
voorwaarde met succes samen
te werken . Het opschorten van
de samenwerking heeft
consequenties voor het
ontwikkelen van een nieuwe
economische visie en deelname
aan het gemeentelijk
verkeersberaad.
Onze brief kun je hier lezen.
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Is ondernemend
Langedijk klaar
voor de kerst?
Voor sommige ondernemers is de periode rond
Kerst en Nieuwjaar het
moment om lekker een
boek te lezen onder de
kerstboom. Voor anderen is
het juist de meest hectische
periode van het jaar.
Een rondje langs enkele
AOL-leden levert een

gevarieerd beeld op.

Zomer in
Langedijk
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Kerststress bij AOL-leden?

Gekkenhuis of beheersbaar?
Waar de ene ondernemer zich in de maand december rustig
kan voorbereiden op de feestelijke kerstdagen, slaat bij een
ander bijna de vlam in de pan. Bij de een is kerststress een
jaarlijks terugkerend fenomeen, bij de ander komt het nauwelijks
voor. Zomaar wat reacties uit ons ledenbestand.
Het ligt misschien niet zo voor de
hand, maar voor hovenier
Gerbrand Nieuwland uit SintPancras is december zoals hij zegt
‘echt een hele drukke tijd’. “Best
wel veel van onze klanten willen
dat hun tuin er met de kerstdagen
mooi bij ligt. We moeten snoeien,
blad opruimen en ga zo door.
Nee, het is een onjuiste gedachte
dat het bij ons in deze tijd rustig is.
Sowieso zitten we natuurlijk volop
in de winterbeurten, maar het

netjes maken voor de kerst komt
er nog even bij. Met de
kerstdagen liggen we helemaal
gestrekt onder de kerstboom. Dan
hebben we het even helemaal
gehad”, zegt hij met een lach. Het
valt hem trouwens op dat er dit
jaar voor het eerst wat minder
druk op de ketel staat. “Het lijkt
erop dat de mensen wat relaxter
zijn met betrekking tot het kerst
klaar maken van hun tuin. Maar
dat neemt niet weg dat er nog

voldoende mensen overblijven
die het wel willen.”

Volle toeren
Bij veel horecazaken in de
gemeente is de kerstperiode
traditioneel een hectische tijd.
Zo ook bij De Burg Horecabedrijven in Noord-Scharwoude.
“Dan draait alles bij ons op volle
toeren”, zegt Ton Horseling. “Tot
en met derde kerstdag hebben
we volle bak. Dat begint deze
Lees verder op volgende pagina

Ton Horseling van De Burg:

’Tot en met
derde
kerstdag
hebben we
volle bak’
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Vervolg van vorige pagina

Noord-Scharwoude laat weten
dat de assortimentskeuze van de
klanten in december anders is.
“Buiten de gewone spullen, zoals
dierenvoer, zien wij bijvoorbeeld
dat mensen komen om
kalmeringsmiddelen voor dieren.
December is natuurlijk voor veel
dieren een hele stressvolle maand.
Wij hebben daar verschillende
spulletjes voor.” Ze merkt geen
extreem grotere toeloop van
klanten in de laatste maand van
het jaar. “Maar de mensen zoeken
wel naar andere spullen. Leuke
Uitdaging
hebbedingetjes, zoals een
Horseling ziet de jaarlijkse
kerstman die kraakt en piept.
decemberdrukte altijd als een
grote uitdaging. “Het is de kunst Speelgoed voor dit jaargetijde. Of
om overal alles op tijd te krijgen. een kerstkrans met belletjes erin.”
Het valt haar op dat klanten in de
Dat vraagt om een enorm stuk
decembermaand wat onrustiger
interne communicatie, zoals
bijvoorbeeld met onze chef-kok. zijn dan in andere jaargetijden.
Ik kan van alles verkopen, maar “Alles wat moet, is nooit goed.”
Daarmee doelt ze op de stress die
wanneer het niet op tijd uit de
sommige mensen hebben om
keuken komt, hebben we
cadeautjes te kopen.
natuurlijk wel een probleem.
ste
Wanneer we de 21 hebben
gehad, moeten we ons voorbereiden op de kerstdagen. Ook
dan zitten we vol.” Na de kerst
krijgt het team van de Burg
even gelegenheid op adem te
komen. Lang duurt dat niet,
want aan het begin van het
nieuwe jaar zijn er weer de
nodige nieuwjaarsborrels. “Maar
dat staat niet in verhouding tot
wat er in december gebeurt.”
week al. In onze tapperij is het
druk met relatiegeschenken en
in de zaak hebben we veel
partijen. En dan nog de borrels
en diners op locatie. Met name
21 december is het voor ons
D-day. We zitten op die dag op
vier verschillende locaties. Van
Haarlem tot Hensbroek, van
Castricum tot Bergen. En hier in
huis hebben een diner voor
bijna tweehonderd mensen. Dat
wordt een leuk dagje.”

‘Kerstbal is
één van de
hoogtepunten
van ons
seizoen’
Constant

Kalmeringsmiddelen
Jazzica Tesselaar van
dierenspeciaalzaak Casper in

Meubelmakerij Aad Engeringh in
Noord-Scharwoude en Frenk
Stoop Woonservice in Zuid-

Scharwoude constateren dat de
maand december niet veel
afwijkt van andere maanden van
het jaar. Erna Stoop zegt: “Bij ons
is de toeloop door het jaar heen
eigenlijk constant. Het is natuurlijk
wel afhankelijk van het aantal
huizen dat wordt opgeleverd.
Maar de maand december wijkt
voor ons niet af van andere
maanden in het jaar.” De reactie
van Aad Engeringh komt daar
dicht bij in de buurt. “Het is wel
eens gebeurd dat mensen iets
persé voor de kerst af wilden
hebben, maar normaal
gesproken hebben we daar niet
veel last van. Eigenlijk hebben wij
geen echte piekmaanden in het
jaar, al moet gezegd dat het
laatste kwartaal over het
algemeen wel wat drukker is.”

Kerstbal
Bij de bekende Dansschool
Schavemaker in NoordScharwoude pakken ze de kerst
op hun eigen manier aan.
Weliswaar is de dansschool tijdens
de kerstdagen gesloten, maar
dat wil niet zeggen dat we de
kerst aan ons laten voorbijgaan
weet Amanda ButerSchavemaker te vertellen.
Afgelopen weekend vond voor
de achttiende keer het kerstbal
plaats. “En daar maken we altijd
wat bijzonders van. Het kerstbal is
altijd een van de hoogtepunten
van ons seizoen. Elk jaar geven
we er een andere invulling aan.
Dat levert natuurlijk altijd wel een
Lees verder op volgende pagina
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‘
In deze maand zijn werkdagen
van zeventien uur normaal’
Bakker Frank Rood:

“In deze maand werk ik zeven dagen per week”,
zegt bakker Frank Rood uit Oudkarspel.
“Werkdagen van vijftien tot zeventien uren zijn
gebruikelijk. Nu effies wel.” Wie denkt dat de stress
zich in zijn bakkerij alleen maar afspeelt in de
aanloop naar de kerstdagen heeft het mis. “Ook
de Sinterklaastijd is voor ons druk. Dan gaat er veel
tijd in het maken van bijvoorbeeld
speculaaspoppen. Ik maak die nog met de hand.
Is gewoon leuk! Ik gebruik daarvoor vormen die al
meer dan honderd jaar oud zijn.” Ondanks de
drukte in zijn bakkersbedrijf rijgt Frank zijn woorden
enthousiast en bovenal vrolijk aan elkaar. “Nu ik
met jou bel, heb ik in mijn ene hand de telefoon

en met mijn andere hand ben ik banketstaven
aan het maken. Ik ben net een vrouw, ik kan
twee dingen tegelijk”, zegt hij lachend. De
kerstdagen probeert hij rustig door te komen,
maar aan de nodige familieverplichtingen
onttrekt hij zich niet. “En op derde kerstdag pak ik
het oliebollenapparaat uit de kast. Dan is het
een paar dagen volle bak met het maken van
appelflappen en oliebollen.” Ook begin januari is
de druk nog niet van de ketel. “Ik moet dan weer
als een gek aan de slag om mijn voorraden op
peil te brengen. Er ligt dan geen pindakoek of
appelkoek meer op voorraad. En dat kan
natuurlijk niet.”

…………………………………………….........
Vervolg van vorige pagina

beetje stress op. We ontvingen
onze gasten buiten met glühwein
en een stukje kerststol. Pastoor
Bruno, onze buurman, vertelde een
kort kerstverhaal in relatie tot onze
dansschool. Leuk hoor!”
Relatieve rust is er in december

voor VBZ Voegwerken uit SintPancras. “Dan is het bij ons
normaal gesproken wat rustiger”,
stelt Maarten Zwaan. “Hooguit
dat we wat tegen het kerstreces
aanlopen en nog een paar
laatste dingetjes moeten
afronden. Nee, stress kennen

wij niet in dit jaargetijde. Misschien
dat het bij grotere voegbedrijven
een beetje speelt, maar wij
hebben er geen last van. Net als
veel andere bouwers maakt
Zwaan zich op voor de winterstop
die aan het einde van deze week
begint.
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Afsluiting
Helling duurt
langer
De afsluiting van de Helling in Sint-Pancras duurt
langer dan de bedoeling was. Tijdens de werkzaamheden aan de doorvaarbare duikerbrug is
tegen een aantal problemen met de ondergrondse infrastructuur aangelopen. Vanaf 12
november worden extra werkzaamheden

uitgevoerd om verdere vertraging te voorkomen en
de aanleg van de brug mogelijk te maken. Naar
verwachting is de brug eind januari bruikbaar voor
het verkeer. De omleidingsroutes en de voorzieningen voor fietsers en voetgangers blijven tot die
tijd in stand.

Breng je stem uit:

Is onze gemeente de mkb-vriendelijkste?
Gemeenteraadsverkiezingen zijn er eens in de vier
jaar. Verkiezingsprogramma's draaien dan vooral
om voornemens die burgers raken. De verkiezing
mkb-vriendelijkste gemeente is er om de twee jaar.
En dan draait het uitsluitend om de vraag: wat doet
jouw gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En
doen ze dat goed?

een scherpe blik op belangen van ondernemers te
laten houden.

Bij het onderzoek gaat het om de mening van de
ondernemer: om jouw beleving dus van de
gemeentelijke dienstverlening. Het grootschalige
onderzoek van MKB-Nederland stoelt op vier pijlers:
tevredenheid van ondernemers , het imago van
de gemeente, communicatie en beleid met
Mkb-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale
betrekking tot het mkb en de hoogte van de
economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en
gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een
moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate
ranglijst per provincie, landelijk en van de 36
hulp van hun gemeente. Maar mkb-vriendelijk
beleid voeren omhelst veel meer. En daar schort het grootste gemeenten.
nog wel eens aan. MKB-Nederland wil met de
Ondernemers kunnen hier klikken om de vragenlijst
verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente colleges
van B&W, raadsleden en ambtenaren prikkelen om in te vullen.
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Gemeenteraad
praat opnieuw over
gemeentelijke fusie
De gemeenteraad van Langedijk besluit dinsdag 18
december of de gemeente een bestuurlijke fusie
met de gemeente Heerhugowaard verder wil
uitwerken. Eerder besloot de raad te starten met de
voorbereidingen voor een ambtelijke fusie. De
afgelopen maanden is daarbij ook onderzocht wat
een besluit tot een bestuurlijke fusie betekent. Dit
onderzoek is gedaan om een goede afweging te
kunnen maken. Op basis van dit onderzoek stelt het
college de gemeenteraad voor te kiezen voor de
uitwerking van een bestuurlijke fusie. Het college
meent dat een bestuurlijke fusie meerwaarde heeft
voor inwoners en ondernemers in de gemeente.
N504 pas na afronding Leeghwaterbrug

Nader onderzoek
verkeersveiligheid

Burgemeester en wethouders dringen er bij de
provincie op aan de werkzaamheden aan de
provinciale weg N504 niet eerder te starten dan
nadat de werkzaamheden bij de Leeghwaterbrug
zijn afgerond. “De N504 is een belangrijke schakel
voor het regionale oost-westverkeer in de regio’s
Alkmaar en de Kop van Noord-Holland”, zo schrijft
het college. “Verkeershinder en wegafsluitingen zijn
onvermijdelijk tijdens de reconstructie. Dat heeft
impact op de bereikbaarheid van de hele regio.”
In dezelfde brief laat de gemeente aan de provincie
weten een extern bureau te laten kijken naar de
veiligheid van de nieuwe kruising voor voetgangers
en fietsers. Zowel de werkzaamheden bij de
Leeghwaterbrug als de verkeersveiligheid op de
kruising Voorburggracht/N504 waren één van de
punten die BKL als AOL hebben genoemd in hun
zienswijze op de reconstructieplannen.

AOL wacht op reactie zienswijze

Geduld lijkt een
schone zaak
Half oktober is door de AOL een zienswijze
ingediend tegen de voorgenomen werkzaamheden aan de kruising Voorburggracht/N504.
De bezwaren van de AOL richten zich met
name op de veiligheid voor voetgangers en
fietsers. Bovendien vreest de AOL dat de
aanleg van een ovatonde ten koste gaat van
de leefbaarheid in de directe omgeving. In het
door de provincie opgestelde projectplan staat
bijvoorbeeld dat ‘filevorming’ aan beide zijden
van de Voorburggracht te voorzien zijn.
Bovendien irriteert de AOL zich aan de wijze
waarop de aanvraag van de omgevingsvergunning is gepubliceerd. Als omschrijving is
genoemd ‘werkzaamheden aan N504, tussen
hm paal 51,2 en 16,4. Volgens de AOL doet
een dergelijke omschrijving geen recht aan
wat de werkzaamheden daadwerkelijk
betekenen, waardoor mogelijke belanghebbenden geen zienswijze hebben kunnen
indienen. Op de zienswijze van de AOL is tot
dusver geen enkele reactie vanuit het
gemeentehuis gekomen.
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Welkom
nieuwe
leden!

Column
Samenwerken
loont

Wij hebben weer groot aantal
nieuwe leden kunnen
inschrijven. Wij zijn daar erg blij
mee. Onderstaande bedrijven
heten wij van harte welkom!
Salon Refresh, ZuidScharwoude
Brigiite Glas, Sterk (in) Events,
Broek op Langedijk
Job Analyse, Broek op
Langedijk
Van Est Metals, Oudkarspel
Timmerbedrijf Arjan Bekker,
Sint-Pancras
Autoservice Langedijk, Broek
op Langedijk
Nelly Teensma, Bodycare, SintPancras
Makelaardij Stroet-Kuipers,
Noord-Scharwoude
Kindercoach Wilfreda,
Oudkarspel
Handelsonderneming Hergé,
Oudkarspel
Pneunet, Broek op Langedijk
Infrarood Specialist
Nederland, Zuid-Scharwoude

Onze website wel
ledenoverzicht
onder meer de
eens bekeken?
Op onze website kunt u bij het

websitesKlik
vanhier
de nieuwe leden
bezoeken. Klik hier

Omdat dit de laatste nieuwsbrief van 2018 is, kijk ik een beetje terug en
een beetje vooruit. Wat is er allemaal gebeurd, wat is er allemaal
gedaan? Wat gaan we in 2019 doen?
Wanneer ik terugblik zie ik interessante ontwikkelingen. Als AOL-leden
hebben we steeds meer onderling contact. Dat komt omdat we de
activiteiten voor leden hebben geïntensiveerd. Ik constateer ook een
betere samenwerking tussen ondernemers in Langedijk. Zowel binnen
de AOL als daarbuiten. Maar ik zie ook dat de rol van de lokale
overheid ter discussie staat. De relatie met de gemeente is helaas
verslechterd.
Een paar jaar geleden hebben we met onze leden afgesproken het
onderlinge contact te verbeteren. Ook hebben we beloofd ons meer
te richten op onze leden. Gelet op de activiteiten in het afgelopen
jaar en het bereik van onze publicaties, denk ik dat we daar goed in
zijn geslaagd. Ik zie de stijging van het aantal leden van de AOL als
een bevestiging dat de ingeslagen weg aanslaat.
Door de aanstaande fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard
moeten AOL en BKL zich meer dan ooit profileren om kansen en
mogelijkheden te blijven creëren voor onze leden. Dat AOL en BKL de
samenwerking met de gemeente hebben opgeschort, zie ik als een
dieptepunt. De aanstaande fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard
en diverse ontwikkelingen op het regionale vlak maakt het
noodzakelijk te blijven samenwerken. Ik weet namelijk zeker dat goed
samenwerken loont.
Ik wens u mooie feestdagen en een prachtig 2019! Laten we het
nieuwe jaar goed starten. Kom bijvoorbeeld naar onze
nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari in De Roode Leeuw in ZuidScharwoude. Het belooft een bijzondere avond te worden.
Wim Honig
bestuurslid AOL
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Drijfveer van AOL-lid ViaErwin:
gebruiksgemak en betrouwbaarheid
‘Wij verkopen geen potnagelkwaliteit’
De markt voor ondersteunende middelen voor mensen met een
beperking groeit met de dag. Rolstoelen, rollators, scootmobielen,
driewielfietsen, duofietsen: het zijn vervoermiddelen die steeds
normaler worden in het straatbeeld. De run op dergelijke
voorzieningen heeft tot gevolg dat grote marktpartijen de regie
proberen te nemen. Met alle gevolgen van dien. “Kwaliteit en
service zijn ondergeschikte kindjes aan het worden”, weet Erwin
Tebbertman van ViaErwin. “Bij ons zijn dat juist de sleutelwoorden.”
Lees verder op volgende pagina
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Erwin Tebbertman loopt al een
jaar of twintig rond in de wereld
van hulpmaterialen en verbaast
zich zo langzamerhand nergens
meer over. “Het is bizar dat
mensen soms weken moeten
wachten om een kleine reparatie
gedaan te krijgen. Het slaat echt
nergens op. Om over de kosten
nog maar te zwijgen.”
Met zijn bedrijf ViaErwin wil hij het
verschil maken. “Wachten voor
het vervangen van een
remkabeltje of het repareren van
een lekke band? Ga toch weg! Bij
veel, zo langzamerhand
bureaucratische aanbieders, is dat
gebruikelijk, maar het is onzin. Wij
doen dat anders. Als het moet
komen we zelfs ’s avonds even
langs.” Servicegerichtheid is een
belang-rijk uitgangspunt van de
gedreven eigenaar. Datzelfde
geldt ook voor voorlichting. “Veel
aanbie-ders besteden daar
helemaal geen aandacht aan. Ze
denken dat een instructie van een
paar tellen voldoende is en
vervolgens rijdt de eigenaar van

Te gammel voor woorden
Het aanbod van ondersteunende middelen is groot.
“Soms kun je in de aanbieding
een rollator kopen tegen bizar
lage kosten. Maar die zijn vaak
te gammel voor woorden. Als
‘Bij je moeder slapen…’
er iets aan zo’n ding kapoDat de aanpak van Erwin
gaat, kun je niets vervangen.
Tebbertman werkt, blijkt aan de
Het is allemaal in elkaar gezet
steeds groter wordende klantenmet potnagels. Mensen kopen
groep die zich bevindt in de hele
ook maar één keer op die
kop van Noord-Holland. Hij deed
manier. Comfort, gebruiksvijftien jaar ervaring op bij Emcart
gemak en betrouwbaarheid
in De Goorn. Toen dit bedrijf werd
opgeslokt door een groot concern worden steeds belangrijker
vond Erwin het tijd om voor zichzelf voor de mensen die er
noodgedwongen dagelijks
verder te gaan.
gebruik van moeten maken.”
een scootmobiel de sloot in. Voor
de doelgroep van onze
hulpmiddelen moet je de tijd
nemen. Ze hebben geen idee hoe
het werkt.”

Zo’n vijf jaar geleden startte hij
vanuit zijn woning. Maar dat kon
op enig moment echt niet meer.
“Soms stonden er wel twintig
rollators in de huiskamer. Mijn
vrouw zei op enig moment ‘Als ik
jou was zou ik eens naar een pand
gaan kijken. Anders moet je straks
bij je moeder slapen, want ik vind
dit niet leuk meer’”, zegt hij
lachend. Aan de Hornweg op
bedrijventerrein Zuiderdel vond hij
een ruimte, maar ook die is
eigenlijk alweer te klein.

Alles in huis
ViaErwin heeft alles in huis.
Zowel het onderhoud als de
levering van nieuw of gebruikte
voorzieningen. De werkwijze
van het AOL-lid is inmiddels
opgevallen door partijen als
Esdégè-Reigersdaal en zorgaanbieders zoals Odion, Evean
en Zorgcirkel. Ze behoren tot
zijn vaste klantenkring. Ook
particulieren hebben de weg
naar ViaErwin gevonden.
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Ledenexcursie
Eendenmuseum Andijk

Elke auto heeft een verhaal
Bevlogen en vol passie. Andere woorden zijn niet te bedenken voor de uit de
hand gelopen hobby van fietsenhandelaar Edwin Groen uit Heerhugowaard. In
een imposante tentoonstellingsruimte in Andijk staan meer dan driehonderd
2CV’s geparkeerd. Elke auto heeft een verhaal. Edwin Groen kent al die
verhalen en vertelt er enthousiast over.
In het naar eigen zeggen ‘mooiste museum van Nederland’ hingen op 7
november bijna vijftig AOL-ers aan zijn lippen. ‘Wat een leuke avond!’, zei een
van de deelnemers na afloop. En zo is het.
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MKB ontlasten bij loondoorbetaling
Het kabinet moet nog voor de kerst
komen met maatregelen die het
midden- en kleinbedrijf ontlasten bij
de verplichte loondoorbetaling bij
ziekte. Daarnaast moet werken meer
lonen. Dat zeggen MKB-Nederland
en VNO-NCW in een brief aan de
Tweede Kamer met het oog op de
behandeling van de begroting van
minister Koolmees van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
De ondernemersorganisaties stellen vast dat 26
procent van de ondernemers kampt met een
personeelstekort, terwijl circa 1,1 miljoen
mensen aan de slag willen of meer uren willen
werken. Financieel loont dat echter vaak
nauwelijks. Dat moet worden verbeterd. Ook

kan er meer werk worden gemaakt van bijscholing.
Arbeidsmarktinstrumenten en de dienstverlening
aan werkgevers moeten landelijk meer worden
gecoördineerd. Nu wordt het bijvoorbeeld
werkgevers met werknemers uit verschillende
woonplaatsen onnodig lastig gemaakt.
Gemeenten moeten daarnaast mensen in de
bijstand niet vrijstellen van de sollicitatieplicht, maar
juist extra inzetten op begeleiding en opleiding. Dat
kan onder meer in de vorm van werkstages en
scholing on the job.
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verder
teleurgesteld in de uitwerking van de nieuwe Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor sectoren met
seizoenswerk of pieken in de productie. Zij worden
‘onnodig hard geraakt’. Tijdelijk werk wordt algauw
5 procent duurder. ‘Bepaald werk laat zich niet in
een vast contract persen.’

Online verkoop blijft fors toenemen
Nederlanders hebben in de eerste helft van
dit jaar opnieuw meer online gewinkeld. De
bestedingen stegen ten opzichte van de
eerste zes maanden van vorig jaar met elf
procent naar 11,8 miljard euro. Daarvoor
werden bijna 106 miljoen dingen gekocht.
Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt

Monitor, een onderzoek naar online
consumentenbestedingen in Nederland.
Verwacht wordt dat over heel 2018 zo’n 230
miljoen aankopen online worden gedaan
voor een slordige 25 miljard euro. Dat zijn
ten opzichte van vorig jaar stijgingen van
respectievelijk veertien en elf procent.
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AOL JAARPROGRAMMA 2019
Het voorlopig jaarprogramma 2019 voor de AOL is klaar. Er staan
weer veel leuke activiteiten voor onze leden ‘op de rol’.
Onderstaand een overzicht. De kans is groot dat er nog een
aansprekende activiteit bij komt. Voor sommige activiteiten staat
de inschrijving inmiddels open. Onze ledenactiviteiten zijn altijd
informatief. Bovenal is het een prima gelegenheid collegaondernemers informeel te ontmoeten. Details over
ledenactiviteiten later in dit jaar communiceren we via onze
tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Nieuwjaarsbijeenkomst
14 januari, 20.00 uur. De Roode Leeuw. Gastspreker: Annemarie
van Gaal. Aanmelden: klik hier
Vrijdagmiddagborrel
1 februari, 17.00 uur. De Burg Gastvrij. Aanmelden niet nodig.
Rondleiding Huisvuilcentrale
27 februari, 15.00-17.00 uur. Aanmelden: klik hier
Jaarvergadering met spreker
8 april, 20.00 uur. Nadere informatie volgt
Vrijdagmiddagborrel
3 mei, 17.00 uur. De Burg Gastvrij. Aanmelden niet nodig.
AOL Ralleytocht
Juni. Waarschijnlijk op een zondag. Nadere informatie volgt.
Vrijdagmiddagborrel
30 augustus, 17.00 uur. De Burg Gastvrij. Aanmelden niet nodig.
Workshop in de bakkerij
September. Bakkerij Jonker. Exacte datum volgt nog.
Arbodienst, noodzakelijk kwaad?
Oktober. Workshop in samenwerking met Arbodienst Preventix.
Exacte datum volgt.
Vrijdagmiddagborrel
29 november, 17.00 uur. De Burg Gastvrij. Aanmelden niet nodig.

Je bedrijf goed
zichtbaar?
We willen het allemaal. Als
ondernemer goed zichtbaar zijn voor
je (potentiele) klant. In het huidige
digitale aanbod van mogelijkheden is
het niet altijd vanzelfsprekend dat die
wens wordt gerealiseerd. En dat is
jammer. Daarom helpt de AOL. In
samenwerking met ons lid Sterk in
MEDIA plaatsen wij informatieve blogs
over het vergroten van
naamsbekendheid op social media of
tips en trucs over het zelf verbeteren
van de vindbaarheid van je eigen
website in Google. Klik hier voor een
bijdrage over WordPress, een
veelgebruikte basis voor websites.

Borrelen en
netwerken
Even stoom afblazen na een drukke
werkweek of bijpraten met een
collega-ondernemer onder het genot
van een glaasje? Dat kan tijdens de
vrijdagmiddagborrel voor ondernemers
die in 2019 vier keer in samenwerking
met De Burg Gastvrij wordt
georganiseerd.
De vrijdagmiddagborrel is gezellig voor
AOL-leden, maar nadrukkelijk zijn ook
andere Langedijker ondernemers van
harte welkom. De kosten voor de
consumpties zijn voor eigen rekening.
De eerstvolgende vrijdagmiddagborrel
is 1 februari (17.00 uur).
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Uit de
oude doos
De AOL bestaat al meer dan
honderd jaar. In die tijd is er veel
veranderd. In deze nieuwe
rubriek kijken we in elke editie
terug naar de tijd dat het
ondernemersbeeld nog totaal
anders was. Dat doen we in
nauwe samenwerking met de
stichting Langedijker Verleden.
Deze keer de kruidenierswinkel
van Pieter Tuijn in ZuidScharwoude.
Kijk eens op www.langedijkerverleden.nl
en lees meer over de rijke historie van
onze dorpen. Ook het fotoarchief van
de stichting Langedijker Verleden is
daar te zien.

In 1887 startte Grietje Klingeler,
nadat ze weduwe was geworden,
een kruidenierswinkeltje aan de
Dorpsstraat (nu nr. 336) in ZuidScharwoude. In 1908 nam Pieter
Tuijn deze winkel over en verkocht
daar zoals op de gevel te lezen is
kruideniers- en grutterswaren,
tabak en sigaren. Pieter Tuijn
besteedde zoals op de foto is te
zien veel zorg aan zijn etalage, hij
won dan ook menig keer de
etalagewedstrijd die vroeger

jaarlijks werd gehouden. Tuijn zat
ook in het bestuur van de
Langedijker Winkeliers Nering en
Vak Vereniging (L.W.N.V.V). De
L.W.N.V.V. was de
rechtsvoorganger van de AOL en
werd spottend ook wel “lang
werreke en niet veul verdiene”
genoemd. Tuijn overleed in 1951
waarna zijn vrouw en dochter Truus
de winkel voortzetten. Truus die
ook piano- en blokfluitlessen gaf,
organiste van de kerk was

en de zondagsschool leidde
heeft de winkel in 1967 gesloten.
Daarmee kwam tachtig jaar
nering op dit adres ten einde.
Toen Truus in 1998 overleed was
het winkelinterieur, ruim dertig
jaar na de sluiting, nog helemaal
intact. Daarna is het pand
verbouwd waarbij het oude
interieur helaas maar begrijpelijk
is gesloopt. Ook de rijk
gedetailleerde voorgevel is toen
gemoderniseerd.
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Colofon
Dit is een uitgave van Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL)
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail: info@ondernemerslangedijk.nl
December 2018
De informatie in deze nieuwsbrief is algemeen van aard. Hoewel zorgvuldig samengesteld, kan AOL niet
instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Overname van berichten
uit deze nieuwsbrief mag uitsluitend met bronvermelding.
Realisatie:

AOL vraagt gemeente
opheldering
Het bestuur van de AOL heeft een gesprek met het
gemeentebestuur aangevraagd om helderheid te
krijgen over het beleid voor detailhandel op
bedrijventerrein Zuiderdel.
Afgelopen zomer kaartte de
ondernemersvereniging deze kwestie aan, maar de
beantwoording van de gemeente leverde bij de
bestuursleden een onbevredigend gevoel op. De
AOL vraagt zich af waar het in de afgelopen jaren is
misgegaan.

Noteer alvast in je
agenda
14 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst in De Roode Leeuw.
Aanvang 20.00 uur. Gastspreker: Annemarie
van Gaal. Aanmelden kan vanaf nu.
1 februari
Vrijdagmiddagborrel voor ondernemers.
Aanvang 17.00 uur. De Burg Gastvrij
27 februari
Ledenexcursie naar afvalverwerker AOL.
Aanvang 15.00 uur. Aanmelden kan vanaf nu.

In gemeentelijke regelgeving is opgenomen dat
detailhandel niet thuishoort op een bedrijventerrein.
Een uitzondering hierop vormen woonboulevards,
garagebedrijven, bouwmarkten en vergelijkbare
ondernemingen. Het feitelijke beeld op Zuiderdel
wijst op een beleid dat bij de AOL niet bekend is.
Sinds jaar en dag maakt de AOL zich sterk voor het
behoud van de levendigheid in de dorpskernen van
Langedijk. Door steeds meer detailhandel toe te
staan op een bedrijventerrein ontstaat in de
dorpskernen een terugloop. De AOL vindt dat een
ongewenste ontwikkeling.

14 januari

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

