
  

 

Nieuwsflits BVL nieuwe stijl... 
  

 

De Nieuwsflits van de BVL is in een nieuw jasje gegoten! Tijdens de afgelopen 

Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur in nieuwe samenstelling al 

bekendgemaakt dat er voorzichtig aan wel wat dingen zullen veranderen en dit 

is er één van. 

 

Voortaan vindt u in de Nieuwsflits geen lange interviews meer met bedrijven die 

een borrel organiseren. Daar staat tegenover dat we meer ander nieuws zullen 

brengen. De inhoud van deze Nieuwsflits is daar alvast een voorproefje op. 

 

We wensen u veel leesplezier!  

 

 

 

 

De aankomende borrel wordt gehost door Ferry 

Prud'homme de Lodder, van Immo Beheer BV. 

Ferry houdt zich naar eigen zeggen "onder meer 

bezig met activiteiten zoals projectontwikkeling, 

renovatie en beleggingen." 
 

Maar verwacht u tijdens de komende borrel geen verkooppraatje over zijn 

bedrijf... 

 

Ferry wordt deze avond kort geïnterviewd door Marc de Jong. Hij zal het met 



 

Ferry onder andere hebben over hoe hij zijn bedrijf is begonnen, maar ook over 

hoe het bijna misging. Welk leergeld heeft Ferry bijvoorbeeld moeten betalen 

tijdens de crisis van een aantal jaren geleden? En ook: waar is hij het meest 

trots op? 

 

Thema 

Deze week is het eerste haringvaatje geveild, dus het haringseizoen is weer 

officieel van start gegaan. Gastheer Ferry heeft deze borrel daarom omgedoopt 

tot heuse 'haringparty'. 

 

Alle feiten voor u op een rijtje: 

Datum: vrijdag 14 juni 2019 

Tijd: van 17:30 tot 19:30 uur 

Organisator/gastbedrijf: Immo Beheer BV 

Locatie: Café de Drie Zwanen, Den Ilp 68 te Den Ilp  

 

 

 

BVL strikt Blokkertopman 
Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij Michiel Witteveen hebben weten 

te strikken als spreker in oktober. 



 

 

De huidige eigenaar en CEO van Blokker, Big Bazar en Marskramer geeft 

zelden tot nooit interviews, maar heeft wel toegezegd een avond op bezoek te 

komen bij de BVL. Hij komt onder andere met ons spreken over de kennis en 

ervaring die hij de afgelopen ruim 30 jaar heeft opgedaan als ondernemer. 

 

Reserveert u alvast 25 oktober 2019 in uw agenda! Zodra de exacte locatie en 

tijd bekend zijn, zullen wij u uiteraard informeren! 

 

Heeft u alvast vragen voor Michiel Witteveen, stuur ze dan gerust op naar 

bestuur@bvl-landsmeer.nl. 

 

 

 

 

In juli wordt er geen borrel georganiseerd, maar vindt zoals bekend de 

BVL Open Golfdag plaats op 10 juli 2019. 

 

De eerstvolgende BVL-borrel is op 23 augustus 2019. Op deze avond 

komen wethouders uit de regio op bezoek, om te spreken over de voor- 

en nadelen van samenwerken of samengaan met hun gemeenten. Locatie 

volgt uiteraard zo spoedig mogelijk! 

 

Het bestuur van de BVL wenst u in de tussentijd alvast een fijne zomer!  
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