Vrijdag 23 april 17.30 - 19.30 uur
Gastheren: Otto van Haarlem en Dirk Kelder
Locatie: Culi Café TOV,
Burgemeester Postweg 3 te Landsmeer
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Winkeliers van het Schrijvershuis
schrijven geschiedenis
‘t Schrijvershuis in Landsmeer schrijft na een
jaar ondernemen op de plek waar voorheen
de Openbare Bibliotheek Landsmeer stond
geschiedenis door haar eenjarig bestaan te
vieren met een Business Borrel. Deze borrel
wordt de winkeliers aangeboden door
‘Schrijvershuis-verhuurder’ Otto van Haarlem.
Ook Dirk Kelder, die eigenaar is van de panden

Feestjes zoals ook de Business Borrel zijn zonder een
hapje, drankje, gebakje of bonbon eigenlijk niet denk
baar. Daarnaast wil je als bezoeker van een feestje er
ook goed uitzien. ‘t Schrijvershuis biedt onderdak aan
ondernemers, winkeliers, die in deze behoefte kunnen
voorzien. De ondernemers van ondermeer Banketbak
kerij Kloppenburg, CuliCafe TOV, Gall&Gall, geWoon
Roon, Juwelier Arends, Drogisterij Parfumerie Gerro &
Esther, Remco’s Mode en Hema Landsmeer kijken terug
op een jaar ondernemen in Landsmeer.

waarin CuliCafe TOV en Banketbakkerij
Kloppenburg zijn gevestigd, participeert in
de Business Borrel. Een jaar na de feestelijke
opening van het Schrijvershuis blikken de
winkeliers terug. “Het was in het begin
pionieren”, aldus de diverse ondernemers,
“maar we zijn op de goede weg”.
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door: Tiny Kuiper

interieurstukken, hebbedingetjes, snoeptaarten maar
ook echte handgemaakte bonbons, een artikel dat
men niet snel verwacht in een zaak als de onze maar
behalve lekker ook een uitermate leuk geschenk is. Vele
Landsmeerders en Landsmeerse bedrijven kennen in
middels ook onze chocolade attenties. Met Sinterklaas,
Kerst en Pasen zijn er vele bestellingen geplaatst.
Ook onze snoeptaarten vormen een speciale attractie.
Momenteel ervaren ook wij als winkelier de matige
economische tijden, we zien echter een stijgende lijn
in deze”.

geWoon Roon

Rona van Leeuwen en Mireille Maurice van geWoon
Roon zijn als inwoonsters van Landsmeer bekend met
al het moois dat het dorp te bieden heeft. Na een jaar
pionieren als winkelier trekt Rona de conclusie dat
het eerste jaar goed is bevallen. “Wij hebben veel
positieve reacties ontvangen en er stappen nog steeds
nieuwe klanten de winkel binnen. We worden gecom
plimenteerd met de inrichting, sfeer, service en prijzen.
We hanteren gewoon nuchtere Hollandse prijzen bij
geWoon Roon. Ons winkelassortiment omvat aparte

Gall & Gall

Tineke de VriesKestelo van Gall&Gall meldt dat de
vaste klanten na de verhuizing van haar zaak van
winkelcentrum Nieuwe Gouw naar ’t Schrijvershuis, de
winkel weer snel wisten te vinden. “Ik heb veel nieuwe
gezichten kunnen verwelkomen op de nieuwe stek”,
geeft ze aan. Er heeft zich met name in het wijnseg
ment een positieve groei ontwikkeld. Tineke kan met
trots melden dat de relocatie van de winkel een goede
keuze is geweest.

Met de aardbeienslof als openingsaanbieding maakte
Kloppenburg vorig jaar furore. Een jaar later komt de
slof opnieuw in beeld.

verkopen.” Van de verhuizing van de oude locatie in
winkelcentrum Nieuwe Gouw naar het Schrijvershuis
hebben Rene en Robyn geen spijt.

De in- en uitwendige mens

Hema Landsmeer

plannen voor een zomers terras en borrelkaart. Bedrijven

Naast de feestingrediënten, die de inwendige mens ver
sterken, verdienen ook de producten die bijdragen aan
de verfraaiing van het uiterlijk de aandacht.

kunnen hun broodjes bestellen. “Kom gezellig bij ons
langs”, zeggen Kim en Robin.

Parfumerie Drogisterij Gerro & Esther

Het Hema-team Landsmeer voelt zich door de inwoners
van de gemeente met open armen ontvangen. Land
smeerders steken het niet onder stoelen of banken dat
ze blij zijn met de Hema. “Wij als Hema-team Landsmeer
zijn enthousiast over het feit dat we de overstap naar dit
dorp hebben gemaakt”, geeft Ria van Ieperen (Filiaal
Manager Hema Landsmeer) aan. “We hebben het meer
naar onze zin in Landsmeer dan waar dan ook en dat is
zeker te danken aan Landsmeer en de Landsmeerders
zelf. Hema-fans bedankt voor het enthousiasme en het
warme welkom! We hopen na dit eerste jaar nog vele
jaren in het dorp vol te maken”.

CuliCafé TOV

Robin de Boer en Kim Kelder van TOV geven aan dat
hun CuliCafé niet meer weg te denken is in Landsmeer.
Jong en oud, iedereen zit bij TOV om te genieten van
een kopje koffie of uitgebreide zakenlunch. Sinds kort is
er ook de High Tea met luxe gebakjes, bonbons, sand
wiches, scones, quiche, thee of koffie. Er zijn nog volop

Banketbakkerij Kloppenburg

Het was fysiek een zwaar jaar voor Mischa en Ingrid
Bosma die Bakkerij Kloppenburg runnen, maar het was
het waard, volgens Ingrid Gerver. Het gebakassortiment
is wat aangepast. De vraag naar mokkagebak is bij de
Landsmeerse winkel namelijk veel groter dan bij de win
kel op de Nieuwmarkt in Amsterdam. “De klanten weten
ons steeds beter te vinden. Als het plein straks helemaal
is opgeknapt, wordt het er alleen maar toegankelijker en
mooier op. De keuze voor een doorkijkje in de zaak naar
de bakkerij is een groot succes. De klanten vinden het
geweldig om te zien hoe hun taart of gebak ter plekke
vers wordt bereid. We hebben al naam gemaakt met
onze oliebollen en appelbeignets tijdens de braderie. In
2001 kregen onze oliebollen de 3e prijs tijdens de zeer
kritische AD-test. Met oud en nieuw was het topdrukte
rond de oliebollenverkoop”.

Bij de parfumerie drogisterij van Gerro en Esther is het
goed toeven. Klanten zijn dolenthousiast over het grote
aanbod aan producten, de mooie winkel, de klantvrien
delijke benadering en de nieuw in het assortiment op
genomen merken: Chanel, Sisley, Clinique. Minder en
thousiast is Gerro over de ondervonden bouwhinder en
de tot vier keer toe opengebroken straten waardoor de
winkeltoegankelijkheid ernstig stagneerde.

Remco’s Mode
Juwelier Arends

“Op een echte zichtlocatie is het nog aantrekkelijker om
je assortiment waarin veel modemerken zijn vertegen
woordigd te etaleren”, geeft Robyn Arends van Juwelier
Rene Arends aan. Robyn, met de mooie –helemaal in
de juweliersbranche passende- naam, verwijst naar de
website www.juwelierarends.nl. “Onze site is een prach
tige verwijzing naar de producten die wij in de winkel

Als laatst binnengekomen ‘Schrijver’ voelt Winkelier
Remco van Remco’s Mode zich al helemaal thuis in
Landsmeer. De naast de Hema gelegen kledingzaak
trekt veel passanten die zich verplaatsen naar het par
keerterrein, de sporthal en de Oude Post. Zij gaan voor
de trendy en stijlvolle herenkleding van Remco’s Mode.
Eén jaar Schrijvershuis is het waard gevierd te worden!
Tiny Kuiper.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Bestuur

Na een gezellige businessborrel en enerverende Al
gemene Jaarvergadering, heeft het nieuwe bestuur
snel de koppen bij elkaar gestoken. Op 14 april heeft
een bestuursvergadering plaatsgevonden, waarbij de
nieuwe bestuursleden even aan elkaar konden ruiken,
wennen en kennismaken.

• Nieuwsbrieven via MKB verspreiden, danwel de
site van MKB promoten;
• Goede taak- en portefeuilleverdeling van bestuur,
zodat de leden een juist aanspreekpunt hebben;
• Bespreking contract en bijdrage aan het MKB.
En zo hopen wij jullie beter op de hoogte te houden.

Op de agenda zijn meteen een aantal zaken geplaatst
die vanuit de ledenvergadering naar voren kwamen.
Zoals:
• Up-to-date brengen en houden van de website
met nieuws;
• Communicatie naar leden van zaken die spelen
binnen de Gemeente;

Taakverdeling/portefeuilles bestuur BVL

• Fons Huijerman – voorzitter , gemeenteoverleg
en contacten
• Andrea van der Giezen – secretaris, post in/uit,
communicatie
• Johan Plemp – penningmeester, financiën,
gemeenteoverleg
• Otto van Haarlem - gemeenteoverleg, contact
detaillisten
• Ingrid Eeken - Business Borrels, Op Locatie Middag,
Benefietavond, Ondernemersprijs
• Gerard Bakker - Business Borrels, Op Locatie
Middag, Benefietavond, Ondernemersprijs
• Harold van Leeuwen - website, nieuwsflits

zijn plaats. Het zal een fantastisch gezicht zijn als alles
in het Centrum klaar is, dan is Landsmeer een goede en
mooie trekpleister voor het winkelend publiek.
Businessborrels

Na een aarzelend begin van invulling van de busi
nessborrels voor 2010 met een oproep aan de leden,
kunnen we als bestuur stellen dat er weer aanmel
dingen zijn binnengekomen. Voor de maand mei is de
gastvrouw Rosalie Wals van Amsterdam Art Agency.
Voor de maand oktober is de Kamer van Koophandel
gastbedrijf. Voor de maand september is een reserve-
ring gedaan. Juni en november staan nog open en die
vullen we graag in dus schroom niet en meldt u aan!
Visitekaartjes op de Business Borrels

Zorg dat mensen u herkennen. In 2009 hebben de
leden tijdens de ALV besloten dat we tijdens de Business
Borrel een visitekaartje dragen, zodat we te herkennen
zijn. De kaarthouders zijn aanwezig, dus zorg dat u uw
kaartje bij zich heeft.
Check uw gegevens op de website

Gemeentezaken

V.l.n.r.: Otto van Haarlem, Gerard Bakker, Ingrid Eeken, Fons Huijerman,
Andrea van der Giezen, Harold van Leeuwen en Johan Plemp

De bestrating van het marktplein en toegangswegen
loopt voorspoedig. Al kijkend en lopend over het markt
plein, mogen we best trots zijn dat dit allemaal mogelijk
is. En een pluim aan de Gemeente Landsmeer is dan op

De nieuwe website is al enige tijd in de lucht en af en
toe komen er berichten dat er nog oude telefoonnum
mers vermeld staan of dat leden inmiddels websites
hebben. Laat het secretariaat weten als er aanpassin
gen zijn: info@bvl-landsmeer.nl.
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