
Nadat een ieder is bijgekomen van de drukbezochte feestweek Spaarndam, ook weer een nieuwe editie van 
onze Nieuwsbrief.  
Afgelopen maand vond ons ledenuitje, genaamd ‘Funtainment’ plaats bij Dynamique.
Martijn en Quirijn hadden, naast prachtig weer, een groot aanbod aan activiteiten georganiseerd.
Het aanbod bestond uit zeilen, kanovaren, kano-polo, een korte boottocht met een frisbeegolf parcours en 
een langere boottocht over de Binnenliede en de Mooie Nel.  
Vanwege het ontbreken van wind kon het windsurfen niet doorgaan. Het boogschieten werd afgeblazen 
omdat er te weinig inschrijvingen waren, hoe jammer voor Emile. Nadat de leden, onder het genot van een 
drankje, zijn / haar keuze voor de activiteit hadden bepaald, gingen we van start.  
Het was heerlijk vertoeven op de locatie aan het water en de opkomst was dan ook groot.
Er werd ook tijdens de activiteiten goed voor de inwendige mens gezorgd, grote koelboxen gingen mee in de 
boot met hapjes en drankjes voor onderweg. Eigenlijk ging de tijd veel te snel voorbij. 
 
 
 
 
 
 

Na terugkomst kon ieder zijn ervaringen delen en het vervolg was dan ook heel geanimeerd en gezellig. On-
dertussen brandden de grote BBQ’s volop met allerhande lekkers en een prima verzorgd buffet.
We genoten onder het eten van een prachtige ondergaande zon over het Spaarne en daarna is het kampvuur 
nog even lekker opgepookt om nog even lekker uit te buiken en na te praten.
Namens alle aanwezige leden willen wij Quirijn en Martijn en het hele team van Dynamique heel hartelijk 
bedanken voor de prima organisatie van dit evenement.
Voor degenen die bij dit evenement van onze vereniging niet aanwezig konden zijn, is het beslist de moeite 
waard om zelf het aanbod van de verschillende activiteiten bij Dynamique te ervaren! 

Een foto-impressie van het Funtainment kunt u bekijken op de website, uiteraard weer vastgelegd door onze 
welbekende Peter van de Klinkenberg. 

 
Agenda
De infotainmentavond staat gepland voor 28 oktober. Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. 
De avond wordt gehouden In de Zoete Inval.  Wij zullen tijdens deze avond aandacht besteden aan het be-
stuur van de vereniging. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het thema ‘Hansje Brinker’. Hoe kunnen wij 
als ‘Spaarndamse’ ondernemers dit thema commercieel benutten of uitwerken. 
Verder komen ook onderwerpen als De Kalender 2014 aan bod.
Het volledige programma wordt uitgewerkt in de uitnodiging. 
Wij rekenen op uw komst.
Dan zal in januari een 1e kwartaalborrel / snertbijeenkomst worden gehouden bij J. Molenaar Transport. 
Exacte datum wordt nog via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt. 
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Ledenbestand
Ons ledenbestand groeit nog steeds. 
Nieuwe leden:
Audrey van Geldorp Bootbekleding
Openbare Golfbaan Spaarnwoude
Mesman Bouw & Vastgoedmanagement
Huisartsenpraktijk Spaarndam

Helaas zijn er ook twee opzeggingen aan de orde. 
Opzeggingen:
Onder de Platanen per 1 juli 2013
De Twee Punten per 2014

Dorpsorgaan
In de editie van september zijn weer twee ondernemers in ‘picture’ van het Dorpsorgaan geplaatst:
- De Stal
- Prorama
Wij zoeken nog twee ondernemers voor een promotiebericht voor de uitgave van december. Zoals eerder ver-
meld is de eerdere planning zoekgeraakt bij Han. Dus aan u het verzoek te reageren voor de uitgave van de 
maand december! Graag aanmelden bij Han Bouwens, hij onderhoudt de contacten met het Dorpsorgaan. 

Update Project Promotie Spaarnwoude
Eerlijkheid gebied te zeggen dat door de zomervakantie de Energie er eventjes uit was, maar sinds de laatste 
publicatie voor de zomer is er veel gebeurd.
Een aantal leden van de Ondernemers vereniging is benaderd en heeft zitting genomen in een werkgroep. 
(Janke Papa, Teun Jansen, Leon en Yvette van Lieshout, Gijs Vink, Germain van der Linden, Ingrid, Dana 
reek, Marian Byvanck – Spaarnwoude, Wout Grift- KvK- en Ineke van der Geest). De samenstelling van de 
werkgroep is voorgelegd aan het bestuur en goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 

De werkgroep is inmiddels 3 keer bij elkaar gekomen om uitvoering te geven aan het promotieplan zoals dat 
is opgeleverd door Business Openers. De belangrijkste punten waarover gesproken is, is de opzet van de 
nieuwe website en aandacht voor de continuïteit voor de komende vijf jaar door het genereren van geld via 
externe bronnen en onder belanghebbende leden.
Inmiddels zijn er een aantal ondernemers die het logo vermelden in hun uitingen en is er het e.e.a. gepubli-
ceerd op de website van onze ondernemersvereniging.
Stakeholders zoals de 5 gemeenten en de Provincie die zitting hebben in het bestuur van Spaarnwoude wor-
den actief benaderd en geïnformeerd over het promotieplan en momenteel wordt door de communicatieme-
dewerker van Spaarnwoude een bestuursnotitie opgesteld om het plan op de agenda te plaatsen van RNH.
Binnenkort kunt u een mailing van de Kvk verwachten “Help mee Spaarnwoude op de kaart te zetten” waarin 
het promotieplan nog eens onder uw aandacht gebracht wordt en u duidelijke richtlijnen ontvangt voor het 
gebruik en de plaatsing van het logo. 
Wanneer u geïnformeerd wilt blijven over de voortgang hou dan onze website in de gaten of neem contact op 
met een van de leden die zitting hebben in de werkgroep.
Suggesties in reactie op dit nieuwsitem zijn vanzelfsprekend altijd welkom en kunnen gemaild worden naar 
ineke@actionplanet.nl of een van de andere leden.
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Kalender 2014
Voor 2014 volgt opnieuw een prachtige uitgave van de Spaarndamse kalender. Deze wordt uitgegeven vanuit 
de opbrengsten van adverterende leden in samenwerking met de OVS. 
Peter Klinkenberg staat uiteraard weer garant voor de prachtige plaatjes van onze omgeving.
Tijdens de bijeenkomst van 28 oktober kunt u alvast een voorproefje van de uitgave van 2014 zien. 
Omdat de kosten voor het uitgeven van de kalender de laatste jaren zijn gestegen, zoeken wij per maand 
drie adverteerders. 
De kosten per advertentie kunnen dan beperkt blijven tot € 150,= (ex BTW). Adverteert u (nog) niet maar 
wilt u dat wel, laat het ons weten!
U kunt zich nu al aanmelden voor een advertentie en de maand van uw voorkeur, via ons e-mailadres.
Wie het eerst komt……
Ook kunt u nu al uw geplande activiteiten of evenementen voor 2014 aanmelden, zodat wij deze kunnen 
opnemen en vermelden in de kalender. De drukker gaat bijtijds aan de slag, dus graag op korte termijn uw 
gegevens aanleveren.

Vraag over glasvezel Spaarndam
Van een van onze leden kregen wij de vraag voorgelegd over het verkrijgen van glasvezel in ons dorp. 
Wij hebben de vraag uitgezet bij twee leden die hier ‘verstand’ van hebben. Misschien is dit een onderwerp 
om in een groter verband aan te pakken. Wordt vervolgd. 

Suggesties / Aanbevelingen
Heeft u suggesties voor activiteiten, heeft u wensen, heeft u als ondernemer een aanbod of idee voor collec-
tieve inkoop, of andere nieuwtjes? 
Wilt u zich aanmelden voor een bedrijfsbezoek in de planning voor 2014? Wilt u zich voorstellen in het  
‘bedrijvennieuws’ 2014 van het Dorpsorgaan? Wilt u meedoen in een werkgroep? 
Laat het ons weten! De ondernemersvereniging is er namelijk ook voor U!

Website OV Spaarndam
De website wordt steeds actueel gehouden. Raadpleeg daarom regelmatig  
www.ondernemersspaarndam.nl voor de laatste regionieuwtjes. De evenementenagenda, de  
ledenaanbiedingen en andere ontwikkelingen binnen onze regio kunt u hier vinden.
Aan de  ‘portrettengalerij’ wordt hard gewerkt door met name Nick van der Zwet. Een groot deel van de  
leden zijn inmiddels op de site te raadplegen.
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zelf een aanbieding plaatsen op onze website? Neem dan contact op 
met een van de leden uit de ‘website werkgroep’. Dat zijn Han, Mark en Nick. 
Via de mail is de OVS bereikbaar op: info@ondernemersspaarndam.nl.
De volgende Nieuwsbrief kunt u in december weer verwachten.
Heel graag zien wij u op 28 oktober a.s. voor de ‘Infotainment’ in De Zoete Inval. Tot dan!
Wilt u ondertussen toch op de hoogte blijven van nieuws uit de regio, raadpleeg dan onze website.  

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Spaarndam,
Marian Oosterveer
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