
  

 

Uitstel, maar geen afstel... 
  

 

Vanwege onverwachte verplichtingen in het buitenland heeft Michiel Witteveen 

helaas de eerdere afspraak met ons moeten verzetten. Gelukkig kwam hij al 

snel met een alternatieve datum, namelijk vrijdag 1 november! 

 

Locatie 

Vanwege de nieuwe datum hebben we ook een nieuwe passende locatie 

moeten zoeken. Gelukkig heeft BVL-lid Plemp Beheer heeft ons het gebruik 

van hun 'kroeg' aangeboden. Deze ruimte is groot genoeg om een flinke 

hoeveelheid geïnteresseerden te ontvangen en tegelijkertijd is het een 

sfeervolle en gezellige ruimte. Wij danken de familie Plemp nu al voor het 



 

aanbod! 

 

Interview 

De CEO van Blokker, Big Bazar, Scotch & Soda 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. 

 

De heer Witteveen zal worden geïnterviewd door Bart Drenth, de u 

inmiddels wel bekende ondernemer en bestuursvoorzitter van MKB 

Amsterdam. 

 

Reserveert u dus vrijdag 1 november 2019 in uw agenda! Plaats van handeling 

is het onderkomen van Plemp Beheer, Dorpsstraat 69 in Landsmeer. 

 

Alle feiten nog even voor u op een rijtje: 

Datum: vrijdag 1 november 2019 

Tijd: van 17:30 tot 19:30 uur 

Locatie: Plemp Beheer, Dorpsstraat 69 (ingang naast Kruidvat), Landsmeer 

 

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

bestuur@bvl-landsmeer.nl. 

 

Aanmelden of afmelden voor deze avond kan via onderstaande knop.  

Aan- of afmelden  

 

 

mailto:bestuur@bvl-landsmeer.nl?subject=Vraag%20voor%20Michiel%20Witteveen
https://bvl-landsmeer.us20.list-manage.com/track/click?u=f2123f8bf9c367054f126fedc&id=7967591690&e=8b4d9f6df0


 

Uniek event bij uw bedrijf... 
Begin volgend jaar vindt een regionaal event plaats, waarbij ondernemers, 

werkzoekenden, scholieren en studenten elkaar kunnen op diverse locaties in 

de regio. Omdat dit mogelijk interessant kan zijn voor BVL-leden, besteden we 

er in dit medium graag aandacht aan. 

 

Verbinden 

Waterland Werkt verbindt bedrijven met bedrijven, opleiders met het 

bedrijfsleven en scholieren en studenten met een stageadres en/of een baan. 

Waterland Werkt noemt zichzelf "hét evenement voor de regio Waterland op 

het gebied van leren & werken". 

 

Waterland Werkt biedt ondernemers de kans tot een persoonlijke ontmoeting 

met nieuwe klanten, medewerkers of stagiairs door hen een ‘kijkje in de 

keuken’ te bieden en hen zo te laten kennismaken met hun dienstverlening en 

producten. Dit wordt gerealiseerd door middel van bedrijfsbezoeken op de 

locaties van de deelnemende bedrijven en organisaties. 

 

Waterland Werkt registreert en organiseert die bedrijfsbezoeken via haar 

website en verzorgt eventueel het vervoer van en naar deze bedrijfslocaties. 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van pendeldiensten. 

 

Een uitgelezen kans voor werkzoekenden of andere geïnteresseerden om 

tijdens dit twee dagen durende evenement, kennis te maken met bedrijven in 



 

de regio Waterland of een (vervolg)opleiding. Daarnaast biedt het scholieren en 

studenten een uitgelezen mogelijkheid zich te oriënteren op een 

vervolgopleiding, stageadres of baan. 

 

Interesse? 

Als u als bedrijf interesse heeft om deel te nemen aan dit event, dan kunt u zich 

via onderstaande knop aanmelden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact 

met u opgenomen. 

  

Aanmelden Waterland Werkt  

 

 

 

 

Activiteiten 2019/2020 
 

 

27 september 2019 

Scootertocht door Landsmeer 

(onder begeleiding van Oudheidkundige Vereniging) 

Daarna borrel 17:30-19:30 uur, De Goede Stek 

 

25 oktober 2019 

Interview met nieuwe eigenaar Blokker, Michiel Witteveen 

Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer, Landsmeer 

 

29 november 2019 

Workshop Wet Arbeidsmarkt in balans 

Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer 

 

4 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie 

(Locatie volgt) 

https://bvl-landsmeer.us20.list-manage.com/track/click?u=f2123f8bf9c367054f126fedc&id=799f380ad1&e=8b4d9f6df0


 

 

28 februari 2020 

Workshop in het kader van Internationale Vrouwendag 

(Locatie volgt) 

 

27 maart 2020 

Algemene Ledenvergadering BVL 

(Locatie volgt) 

 

Het bestuur van de BVL wenst u in de tussentijd nog een fijne nazomer!...  

 

 

 

 

 
 

 


