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Beste Monique Vlaar
West-Friesland kent vele duurzame projecten. Zo is men in Hoorn begonnen met de
bouw van een VOC-fluitschip van plastic. Bekijk vooral de sneak preview in deze
nieuwsbrief. En 12 november ben je van harte welkom bij de Collegetour met
Marinus Zoutendijk en Kees Verbeek van Abovo. Heb je je nog niet aangemeld? Doe
het snel! Ondernemend West-Friesland heeft een nieuwe partner! Wie heeft de
sterrenlunch gewonnen? Je leest het in deze nieuwsbrief.
Kloppen jouw gegevens hierboven niet? Pas ze hier aan

Fluitschip vervangt Halve Maen
Aan de kust van Hoorn is de bouw
begonnen van een VOC-fluitschip
van plastic. Een duurzaam project
dat de regio West-Friesland nog
meer op de kaart zet. Welke
duurzame pareltjes kent de regio nog
meer? Op Duurzame Dinsdag op 29
oktober peilen we de
duurzaamheidsfactor van
ondernemers in West-Friesland. Wie
zijn er al op de goede weg en wie kunnen nog wel wat hulp gebruiken in het
verbeteren van hun duurzaamheid?
Ik meld me aan voor 29 oktober!
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Klik op de video voor een sneak preview van 29 oktober

Marinus en Kees over hun succes
Marinus Zoutendijk en Kees Verbeek
begonnen 20 jaar geleden op een
zolderkamer met Abovo Media. Het
bedrijf is inmiddels niet meer weg te
denken in het Nederlandse
medialandschap. Het feest is
inmiddels gevierd en er is recent nog
een grote overname gedaan. Wat is
het succes van deze mannen?
Wanneer stappen ze eruit? In de
Collegetour op dinsdag 12
november mag je alles vragen aan deze succesvolle West-Friese ondernemers.
Ik meld me aan!

Partner werft nieuwe partner en wint lunch
Lucas Rive
Partner Tjepco Zijlstra van Scootmobile4all bedacht zich geen moment toen hij in de
vorige nieuwsbrief zag dat er een lunch bij restaurant Lucas Rive gewonnen kon
worden! Hij overtuigde Herald Bouwhuis van gerechtsdeurwaarderskantoor
Bouwhuis-Smit om ook partner te worden van Ondernemend West-Friesland. “Ik

kom toch al vaak op de inspirerende
Translate
events van Robert-Jan en Rob, dus
dan kan ik net zo goed partner
worden”, was de reactie van Herald.
We feliciteren Tjepco met de
sterrenlunch voor 2 personen! En
Herald heten we uiteraard van harte welkom als partner.
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Wil je ook partner van Ondernemend West-Friesland worden? Klik hier voor de
voordelen

& More
Ondernemend West-Friesland biedt
meer dan alleen verdiepende events
en de mogelijkheid voor
ondernemers om kennis te delen.
Met de expertise van onder andere Robert-Jan Knook en Rob van Loon bieden we
ondernemers diverse trainingen, waaronder een presentatietraining en
mediatraining.
Klik hier voor meer informatie
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