BUSINESS BORREL
Vrijdag 28 november van 17.30 tot 19.30 uur.
Uw gastbedrijf: Wijnhandel Gall&Gall, uw gastvrouwen
zijn Tineke en Mascha de Vries.
Locatie: De Pepermolen, dorpsstraat 38,
Landsmeer

BEDRIJFSBELANGENVERENIGING LANDSMEER E.O.

NIEUWSFLITS
9e jaargang nr. 71 | Editie november 2008

Wijnhandel Gall & Gall verder
zonder hun ´Sweet ´Surrender´
door: Tiny Kuiper
foto: Justlouck
Het leven zonder hun ‘Sweet Surrender’
Peter de Vries ziet er voor Tineke de Vries
en haar twee dochters na zijn recente
overlijden beslist anders uit. Ze kunnen zich
nog moeilijk voorstellen dat zij nu zonder
hun man en vader verder moeten. Toch
zetten zij de schouders onder hun zaak
Wijnhandel Gall & Gall De Vries & Co, nu

“We gaan verder in de geest van Peter, omdat hij
dat zo gewild heeft”, vertelt Tineke de Vries. “Alle
afspraken die hij voor de nabije toekomst maakte,
komen we na, dus ook de Business Borrel die hij
maanden geleden al had afgesproken. Plannen
om met onze zaak te verhuizen naar de andere
kant van de Dorpsstraat in een winkelunit van het
Schrijvershuis realiseren we, omdat wij net als Peter geloven in een dynamische start op een nieuwe
locatie”.

nog gevestigd aan de Nieuwe Gouw 40
in Landsmeer.
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Mannetjesputter
“Peter was een mannetjesputter, een vechter. In
mei beklom hij nog de Alpe d’ Huez, begin september nam hij afscheid van dit leven. Wij, Mascha,
mijn dochter en ik – zetten zijn levenswerk voort,’
vertelt Tineke. ‘Toen Peter ernstig ziek was heeft
Mascha onze zaak gerund. In haar eigen Gall &
Gall-zaak in Wormerveer nam een bevriend echtpaar uit Limmen de honneurs waar.”

Jonge Gall & Gall-blom
Vele Landsmeerders waren gecharmeerd van Mascha,
de jonge Gall & Gall-blom. “Toen wij beiden bij Peter wilden en moesten zijn tijdens zijn ziekte heeft
Mascha’s vriend, die uit de bouwwereld afkomstig is,
de zaak gerund. Dat heeft incidenteel geleid tot komische taferelen, het was een dag vol hilariteit met een
goede omzet. Misschien gaat Mascha’s vriend ooit
ook nog eens het slijtersvak in, wie weet. De realiteit
is nu dat Mascha en ik in eerste instantie doorgaan
met twee zaken, haar zaak in Wormerveer en mijn
zaak in Landsmeer. Dat is voor ons beiden interessant.
Mascha zal, om mij te steunen, ook regelmatig in onze
zaak in Landsmeer te vinden zijn. Mijn dochter komt
uit het hotelwezen en is heel goed ingevoerd in het
slijterijvak. Ze adviseert moeiteloos de juiste wijnen bij
het juiste gerecht en het juiste drankje bij de juiste
gelegenheid. In Wormerveer heeft ze al een aantal interessante initiatieven genomen, die ze ook voor Landsmeer in petto heeft”, vertelt haar moeder met trots.
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Wijnproeverijen aan huis
“Zo organiseert ze, als een verjaardagcadeau bijvoorbeeld, wijnproeverijen aan huis. Proeverijen
voor zwangeren stonden in Wormerveer ook op het
programma, evenals bedrijfsproeverijen. Tineke, die
een achtergrond als verpleegkundige heeft, is bijna
7 jaar geleden toen Peter het ICT-gebeuren vaarwel
zei met hem samen in het slijterijbootje gestapt. Peter had als ICT’er altijd al veel belangstelling voor de
wijncultuur. Hij volgde vele cursussen en behaalde
certificaten en diploma’s voor de slijterijbranche.
“Het runnen van een franchise Gall & Gall had ik 10
jaar eerder moeten doen,” zei hij vaak. Hij vond het
werken in de wijnen en het gedistilleerd heerlijk ontspannend. We hadden vrij snel na elkaar twee Gall
& Gall-zaken en zagen dat als een echte uitdaging.
De zaak in Wormerveer was onze eerste zaak. Toen
Mascha later aangaf ook wel iets te zien in deze
business hebben we de zaak aan haar overgedaan

en ons verder geconcentreerd op de zaak in Landsmeer, die we van Koen Kollen hadden gekocht. We
woonden toen nog in Abbekerk.”

februari, maart 2009 zal de overdracht van het pand
plaatsvinden. Het wordt dan flink aanpakken maar
Mascha en ik weten dat het allemaal goed komt.”

Toekomst
“Met het oog op de toekomst verkochten we ons
huis en betrokken we een appartement in Almere.
We wilden nog 3 jaar werken en dan de zaak over
doen aan Mascha, geeft Tineke aan. We zouden een
camper kopen en er dan samen op uit trekken. De realiteit is nu echter zo anders. Ík werk nu weer fulltime
in de zaak, terwijl ik voorheen twee dagen aanwezig
was. Eigenlijk helpt het werk mij om door te kunnen
gaan. Ik krijg veel steun van familie, vrienden maar
ook van betrokken Landsmeerders waaronder Ineke
Wolters, die mijn steun en toeverlaat in de winkel
is. Na de kerst, als de drukte rond de aanlevering
van de kerstpakketten achter de rug is, richten we
ons op de verhuizing naar het Schrijvershuis. Medio

Dubbel afscheid
“Het vertrek uit Winkelcentrum de Nieuwe Gouw is
een dubbel afscheid; afscheid van Peter en van onze
vertrouwde werkplek. Het is ook een nieuw begin
met mijn dochter in een nieuw pand op een mooie
plek, waar velen gemakkelijk kunnen binnenlopen.
Zowel Mascha als ik vinden het omgaan met mensen heerlijk. Wij als gezin hebben heel veel medeleven ondervonden en vele steunbetuigingen gehad.
Meer dan 300 kaartjes zijn er gestuurd en dat voelt
en doet goed. Als alles weer een plekje heeft gekregen ga ik in mijn vrije tijd maar weer eens de sportschool bezoeken, de contacten ophalen en wennen
aan een leven zonder Peter, gesteund door de dochters, kleindochters en onze hond Beer.”

VAN DE BESTUURSTAFEL
Koopzondagen
Door de C1000 is ontheffing aangevraagd om
op de zondagen 7 en 14 december 2008 de
winkels geopend te hebben. Door het college van
B&W is besloten dat hiermee ingestemd wordt.
Dit betekent dat alle winkels op deze dagen geopend mogen zijn. Door Deen supermarkten is
al eerder ontheffing aangevraagd voor de zondagen 21 en 28 december 2008. Ook hier heeft
het college toen mee ingestemd. Het komt er op
neer dat alle winkels alle zondagen in december
2008 geopend mogen zijn.
Herinrichting dorpscentrum/parkeren
Zoals bij de meesten bekend, is de gemeente volop
bezig met het ontwikkelen van plannen omtrent
de herinrichting van de publieke ruimtes in het
dorpscentrum. U hebt hier kennis van kunnen nemen via de site van de gemeente, danwel middels
het bijwonen van een informatieavond voor belanghebbenden, op 4 september jl., in Vrij en Blij.
De plannen kenmerken zich door een fraaie integratie van de onderlinge gebieden die zich in het
centrum bevinden. De structuur gaat uit van openheid, en toegankelijkheid.
Echter bij dit laatste aspect, stuit men op de beperkt aanwezige capaciteit van parkeerplaatsen.
De BVL is al langere tijd met de gemeente in
overleg om voor dit probleem een oplossing te
vinden. Resultaat van deze besprekingen is dat
de gemeente op de hoogte is van het probleem,
hier begrip voor heeft en actief wil meewerken aan
een oplossing hiervoor. Tevens heeft een handteke-

ningenlijst van verontruste winkeliers, geïnitieerd
door Elly van Dijk, ervoor gezorgd dat besluitvorming is uitgesteld.
De BVL heeft voorgesteld om de beperkt aanwezige
en toekomstig geplande parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk te benutten. Om de langparkeerders
te weren van de plekken in de directe omgeving
van het winkelcentrum en de doorstroming te
bevorderen, wil de BVL op deze plekken een blauwe zone laten invoeren die de hele week van kracht
is. Om omwonenden tegemoet te komen, stelt de
BVL voor om tegelijkertijd de blauwe zone iets in
te krimpen, qua aantal parkeerplaatsen. Tevens
wil men de parkeertijd verlengen van 1.5 uur naar
2 uur. Tijdens de laatste winkeliersvergadering
van 7 oktober jl. sprak een groot aantal winkeliers hun ongenoegen uit over de inrichtingsplannen van het parkeerplaatsje voor Juwelier Arends.
Met name de halvering van het aantal parkeerplaatsen baarde zorgen.
De BVL heeft deze opmerkingen op 9 oktober kenbaar gemaakt aan de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden als agendapunt voor het
volgende gemeenteoverleg, welke op 18 november
zal plaatsvinden.
De markthandelaren hebben via hun woordvoerder
Gerrit Wals laten weten dat de toekomstige inrichting van de markt op het ICL-terrein voldoet aan
de gestelde eisen.

de kandidaten aan een aantal zaken voldoen die
met het gekozen motto verband houden. Dit jaar is
het motto milieuverantwoord ondernemen. De jury
zal zich binnenkort buigen over de aanmeldingen
en een top 3 vormen.
AED-project
Vanuit de gemeente is een
budget beschikbaar gesteld
om 10 defibrillatoren (AED’s)
in Landsmeer te plaatsen.
De locaties zijn geworden:
1. Gemeentehuis
2. Gemeentewerf
3. Winkelcentrum
4. Indoor Centrum
5. Zwembad
6. Dorpshuis De Burcht
7. Dorpshuis Wije Ilp
8. Dorpshuis Landsmeer
9. Kantine IVV
10. Patrijzenweg
De BVL wil graag in kaart brengen waar in Landsmeer nog meer defibrillatoren hangen. Het kan zijn
dat u al eerder een defibrillator heeft aangeschaft.
Stuur dan een e-mail naar info@bvl-landsmeer.nl
met de locatie van uw bedrijf en waar de AED precies hangt.

Ondernemersprijs van 2008
Eenmaal in de 2 jaar organiseert de BVL de verkiezing
van de Ondernemer van het jaar. Daarvoor moeten
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