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Die ene ster

Zoals velen in Noordwijk inmiddels weten koesteren

wij in Noordwijk 7 sterren. Het mooie van 7 sterren is

dat er voor iedereen wel een ster bij zit. Dat is ook een

beetje de trend in Nederland: het beleid moet voor elk

wat wils zijn. Iedereen moet zich erin kunnen

herkennen. De plannen van ons nieuwe kabinet

vormen daar een goed voorbeeld van.

Het vervelende van 7 sterren is dat zij elkaar ook in de

weg kunnen zitten. Dat ze minder gaan stralen als ze

bij elkaar in de buurt komen. Gaan geweldige

sportmogelijkheden wel goed samen met een rijke

natuur en een mooi landschap? Gaat uitstekende

bereikbaarheid wel samen met een aantrekkelijke

leefomgeving? Ik kijk daarom liever naar die ene ster.

Die ster die wat mij betreft nèt wat feller moet stralen

dan de anderen. Sterker nog, de ster die de andere

sterren óók nog feller laat stralen. De ster van de

“veelzijdige economie en het toerisme” is de poolster

van Noordwijk. Dat is de ster die ons aantrekkelijke

woningen geeft, mooie sportparken en een

uitstekende bereikbaarheid. Uit de cijfers blijkt dat

deze ster in Noordwijk momenteel een hoop licht

geeft. Licht dat we goed kunnen gebruiken om de

andere sterren extra glans te geven.

Cees van Wijk, voorzitter NOV

 

 



Ondernemen en belastingen na 2017

ABIN Accountants was host van de NOV Sociëteit van afgelopen vrijdag. Het regeerakkoord is

klaar. Er is 208 dagen over 55 pagina’s tekst onderhandeld. Voor ondernemers is een

belangrijke rol weggelegd. Naast taken als innoveren en energie besparen, staan er ook de

nodige veranderingen voor arbeidsrecht en belastingen op het programma. En deze pakken niet

allemaal voordelig uit. Harald Verbeek gaf de aanwezige ondernemers tijdens de presentatie

inzicht in de consequenties die de plannen van onze nieuwe regering voor een ieder zouden

kunnen betekenen.

Bekijk de › foto's van Marcel Verheggen

Lees › hier meer over Ondernemen en Belastingen na 2017

Foto: Cees van Wijk & Harald Verbeek, ABIN Accountants, Soos Host oktober 2017

 

 

 

Economische Foto van Noordwijk

Op verzoek van het College van BenW heeft bureau Louter een “economische foto”

gemaakt van de Gemeente Noordwijk. Bureau Louter is gespecialiseerd in

economisch onderzoek voor gemeenten en regio’s. De economische foto

beantwoordde twee vragen: Wat zijn de sterke en zwakke punten van de economie

van Noordwijk en hoe doet Noordwijk het in relatie tot de omliggende gemeenten?

Wat direct opvalt is dat de Gemeente Noordwijk hoog staat in de jaarlijkse ranglijst

van Economische Toplocaties. Daar waar Noordwijk in voorgaande jaren rond plek

300 schommelde op de lijst van 370 gemeenten staat Noordwijk in de lijst van 2017

op plek 43. Noordwijk staat daarmee in de Top 50 van Nederland en ruim hoger dan

onze omliggende gemeenten. Een prestatie waar de ondernemers en hun

medewerkers trots op mogen zijn! › Lees verder.

 

 

 

 

https://flic.kr/s/aHsm74bUbw
http://novnoordwijk.nl/nieuws/422-ondernemen-en-belastingen-na-2017.html
http://www.novnoordwijk.nl/nieuws/425-.html


 

Sinterklaas weer in het land

Traditiegetrouw verzorgt de NOV de intocht van Sinterklaas. Op zaterdag 18 november a.s.

wordt Sinterklaas aan land gebracht door de reddingboot Paul Johannes van de KNRM. Een

unieke gelegenheid voor jong en oud om de boot te zien aankomen en de Goedheiligman en

zijn gevolg welkom te heten! Tijdens het voorprogramma dat om 9 uur start bij de politiepost,

zullen alle liedjes goed geoefend worden met DJ Paul Sellers. Samen met de dans- en

muziekpieten zullen alle kinderen dan klaar zijn voor zijn komst! 

Als de boot vanuit Spanje is gearriveerd, wordt de Sint officieel ontvangen door de

burgemeester van Noordwijk, de heer Jan Rijpstra, en de voorzitter van de NOV, Cees van Wijk.

Bekijk › hier het complete programma. 

 

 

 

Save the date: NOV Najaars Event - ALV

Het NOV Najaars Event wordt op dinsdag 14 november 2017 gehouden in Grand Hotel Huis ter

Duin. Dit event is geen gebruikelijke ALV. Want naast enkele formele agendapunten zal de

avond op inspirerende wijze in het teken staan van trends én het verkrijgen van de Duitse

badstatus. Professionele sprekers en studenten nemen u kort en bondig mee naar het trendy

Noordwijk van de toekomst. Gezien het informele en inspirerende karakter van dit event, maar

bovenal omdat het onderwerp Badplaats Noordwijk om breed gedragen betrokkenheid vraagt zal

het een openbare bijeenkomst zijn. Leden en niet-leden zijn welkom. De uitnodiging en de

agenda volgen.

 

 

  

 

https://www.noordwijk.info/nl/uitagenda/126807715/intocht-sinterklaas-2017


Fairtrade week

Van 28 oktober tot en met 5 november is het

Fairtrade Week! Deze week staat in het

teken van Fairtrade met veel activiteiten in

gemeenten, bijeenkomsten en lezingen. We

maken onze NOV-leden graag attent op

twee Fairtrade events die zeer de moeite

waard zijn.

Het event ‘Ken uw keten’ vindt plaats op

donderdag 2 november 12.00 uur – 17.00

uur in de De Gelderlandfabriek, Stationsweg

7, 4101 NG Culemborg.

Het event ‘Max Havelaar lecture’ vindt

plaats op woensdag 25 oktober van 14.00

uur – 17.00 uur aan de Erasmus University

Rotterdam, Kamer S 0.03. 

Meer informatie over de events vind je › hier.

 

Handelsmissie Turkije

De gemeente Lisse is benaderd door de

Honorair Consul van Turkije met het verzoek

van de burgemeester van Urla (Izmir) om

met een aantal bedrijven op een

handelsmissie naar de Turkse regio te

komen. Aangegeven is dat er in de regio

(economische) kansen liggen voor de

volgende sectoren: kassen, snijbloemen,

visserij, windenergie, het opslaan van koude

voedingswaren zoals fruit en groente om het

daarna te exporteren en verpakkingen. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan het nog

concreter maken van de kansen voor

bedrijven. Om de interesse te peilen wordt

bedrijven die interesse hebben deel te

nemen aan de handelsmissie gevraagd zich

vrijblijvend aan te melden › via de NOV. 

 

 

Ongehinderd

De gemeente Noordwijk is zich aan het oriënteren op mogelijkheden om de

gemeente voor iedereen toegankelijk te maken. Op dit moment wordt hiervoor

gekeken naar de app ‘Ongehinderd’; een app waarin komt te staan welke openbare

gebouwen toegankelijk zijn voor welk publiek (en welk publiek niet). Het gaat om

toegankelijk zijn voor iedereen waarbinnen alle faciliteiten van een gebouw

vervolgens getest worden door een groep testers van het landelijk platform. Als de

gemeente deze app aanschaft, kunnen ondernemers uit de gemeente zich

aanmelden, waarna hun gebouw getest wordt. De aanmelder ontvangt vervolgens

een rapport met verbeteradviezen. De gemeente wil graag van de NOV-leden weten

of de aanschaf van deze app kan rekenen op draagvlak van ondernemers.

Meer info over de app is te vinden op de website: › www.ongehinderd.nl 
Uw reactie kunt u mailen naar › info@novnoordwijk.nl

 

 

 

 

Coming-Out Dag

Noordwijk deed op 10 oktober jl. mee aan de

Coming-Out Dag. De regenboogvlag

symboliseert het veilig kunnen uitkomen voor

je seksuele expressie, seksuele oriëntatie en

seksuele identiteit. Het aantal Noordwijkse

 

 

Bedrijfsleven Bollenstreek

Elke maand houden wij u op de hoogte van

de ontwikkelingen van het gezamelijke

Bedrijfsleven Bollenstreek. Wij attenderen u

dan ook op de nieuwsbrief, waarin onder

andere informatie te vinden is over de

http://mailchi.mp/f8eb87ec13a0/nieuwsbrief-over-fairtrade-towns-oktober-2017
mailto:info@novnoordwijk.nl
http://www.ongehinderd.nl
mailto:info@novnoordwijk.nl


bedrijven, verenigingen en organisaties dat

de regenboogvlag uithangt is in 4 jaar

gegroeid tot 50. Grand Hotel Huis ter Duin

projecteerde de regenboog op het hotel.

Datzelfde gebeurde op de Vuurtoren.

Samen Succesvol - Economische Agenda.

Bekijk de online nieuwsbrief › hier.

 

 

Kaashuis Tromp

Kaashuis Tromp heeft een ruim assortiment

aan kaas, wijn en noten. Wie langs de winkel

loopt wordt door de mooie presentatie als het

ware naar binnen gezogen. Met name de

kazen uit Noord-Holland en de kaas van

eigen koe zijn populair. 

Rob en Bertie Ouwersloot runnen Kaashuis

Tromp al sinds 2009. Samen met

medewerkster Manuela delen ze hun passie

voor smaak graag met hun klanten. ‘We zijn

altijd bezig met de kazen en de presentatie

van de winkel’, vertelt Rob. ‘Kaas ziet er uit

om in te bijten, dat laten we dan ook zien.’

 › Lees verder

 

 

Lifestyle Chiropractic

De dokter van de toekomst schrijft geen

medicijnen meer voor, maar interesseert

patiënten voor de zorg voor het menselijk

lichaam, een gezond dieet, de oorzaak

achterhalen van ziekte en preventie daarvan.

Dit is geschreven door één van de

beroemdste uitvinders Thomas Edison. Dat
is chiropractie!

Al meer dan honderd jaar helpen

chiropractoren hun cliënten hun gezondheid

terug te krijgen, door het opheffen van

blokkades (subluxaties) in de wervelkolom.

Hierdoor kan het menselijk lichaam beter

functioneren en is het beter in balans. 

› Lees verder

 

 

Bedrijfsbezoek NOV Connect aan Crematorium Duin- en Bollenstreek

NOV Connect organiseert in samenwerking met ondernemer Harry Mens een bedrijfsbezoek bij

› Crematorium Duin- en Bollenstreek te Lisse. De heer Mens is uw gastheer en laat u kennis

maken met het crematorium en met ‘afscheid nemen anno 2017’. Dit bezoek vindt plaats op

woensdag 22 november 2017. De gehele ontvangst, inclusief drankjes en buffet, wordt u

aangeboden door Harry Mens.

Het programma:

http://mailchi.mp/6ca524ccf026/economische-agenda-duin-en-bollenstreek-mei-1661909?e=545e742404
http://novnoordwijk.nl/nieuwsbrief/item/423-kaashuis-tromp.html
http://novnoordwijk.nl/nieuwsbrief/item/424-lifestyle-chiropractic.html
http://cdblisse.nl/


17.00 uur: Ontvangt met koffie en thee

17.30 uur: Presentatie Bouw Crematorium door Leon van Reisen

17.40 uur: Lezing over Afscheid anno 2017

18.00 uur: Rondleiding achter de schermen 

18.30 uur: Dinerbuffet

20.00 uur: Einde

Aan het bedrijfsbezoek zijn geen kosten verbonden. Aanmelden voor 18 november per › mail bij

Linda Janmaat.

Ook een bedrijfsbezoek organiseren voor de leden van de NOV? Neem › contact op met NOV

Connect om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

Noordwijks Bittergarnituur

In navolging van het Noordwijks Hapje

organiseert KHN Afdeling Noordwijk een

nieuwe verkiezing: Het Noordwijks

Bittergarnituur. Het doel is om de gasten in

de Noordwijkse Horeca te verrassen met een

echt Noordwijks Bittergarnituur. Een koud of

warm hapje wat geserveerd kan worden bij

de borrel en een aantal typische Noordwijkse

kenmerken heeft.

Meer informatie volgt, maar noteer alvast

dinsdag 7 november van 12.00 uur tot 15.00

uur in uw agenda.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Meldt u

zich dan aan via › mail.

 

 

Agenda

14-29 oktober, 
Herfstvakantie activiteiten, Space Expo

24-29 oktober, Wereld Verhalen Festival

Dinsdag 24 oktober, 
Overleg NOV bestuur en College B&W

Vrijdag 27 oktober, Wethoudersoverleg

Vrijdag 10 november, 
Sociëteit, Heeren van Noortwyck

Dinsdag 14 november, Najaars ALV Event,

Grand Hotel Huis ter Duin

Zaterdag 18 november, 
Aankomst Sinterklaas

Woensdag 22 november, NOV Connect

bezoekt Crematorium Duin- en Bollenstreek

Vrijdag 15 december, 
Sociëteit, Winter Wonderland Noordwijk

Noordwijkse Ondernemers Vereniging

Onder redactie van: Monique Beuk en Linda Versteege, Fotografie: Marcel Verheggen

Klik hier om af te melden.

mailto:info@uitvaartzorgdeschelp.nl
mailto:info@uitvaartzorgdeschelp.nl
mailto:noordwijk@khn.nl
http://www.beuk.eu/
http://www.seetekst.nl
http://www.marcelverheggen.eu
http://www.novnoordwijk.nl/nieuwsbrief/afmelden/
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