Jaargang 16, november 2018

Makelaar in
maatschappelijk
betrokken
ondernemen

Deze man vrolijkt zichtbaar op van zijn bijzondere bezoek.

◆ Samen betrokken
◆ AZ – PEC Zwolle

◆ Bijzondere match: Scrooge en
De Waaier

◆ In gesprek met Monique Reekers

◆ Agenda

◆ De Beursvloer 2018

◆ Platformbijeenkomst 15 november 2018

Foto voorzijde: De opening van de zevende editie van De Beursvloer in het jubileumjaar van De Waaier. Foto: Erik Boschman Fotografie.

Samen betrokken
Dit maken van verbinding hebben we weer in praktijk gebracht tijdens De Beursvloer op 18 oktober. Er werden 416
mooie matches gesloten. En het is altijd indrukwekkend
om te zien hoeveel deelnemers zich voor dit evenement vrij
maken. Gewoon omdat ze iets voor een ander willen doen.
In 15 jaar is er veel veranderd bij De Waaier en ook nu is er
een verandering. Peter Valbracht gaat ons verlaten. Hij gaat
aan de slag met een nieuwe uitdaging en De Waaier gaat
op zoek naar een nieuwe invulling van zijn taak. Dankjewel
Peter! Voor je energie, je ideeën en je doorzettingsvermogen!
De volgende platformbijeenkomst is op 15 november bij De
Groot en Slot in Broek op Langedijk. Wij nodigen u bij deze
van harte uit voor deze bijeenkomst. Het programma gaat
over groenten: uien en zeewier en alles wat De Groot en
Belinda, Leoniek, Ron, Marisa en Kiki. Belinda en Ron nemen een deel

Slot daarmee te maken heeft. Zie voor meer informatie de

van de taken van Peter Valbracht tijdelijk over.

achterzijde van deze nieuwsbrief.

Trots heeft De Waaier in de Grote Kerk in Alkmaar op 19 april

Graag tot ziens op 15 november!

haar jubileumfeest gevierd. Met ‘onze maatschappelijke
organisaties’ en ‘onze Waaier-ondernemers’. We zijn vooral

Met betrokken groet,

trots op onze bijdrage aan meer verbinding in de regio. Daar

Monique Spaansen

gaan we de volgende 15 jaar natuurlijk gewoon mee door!

voorzitter bestuur De Waaier

Oergezellig, ook zonder ‘Waaierwinst’
AZ - PEC Zwolle
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De veelbelovende start van de wedstrijd AZ -PEC Zwolle.
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Het is altijd één van de gezelligste

AZ een stuk hoger in de ranking stond.

Waaier-bijeenkomsten: de wedstrijd

Helaas!

die we ‘krijgen’ van onze sponsor AZ.

De kennisquiz viel goed in de smaak en

Ook dit jaar weer. Meestal levert de

was niet gemakkelijk. Niemand had

aanwezigheid van zo’n 150 Waaier-

alle vragen goed. Er waren vier deel-

mensen meteen een winst op voor AZ.

nemers met ieder 40 punten. Slechts

Dit jaar werd het helaas, door minder

1 van die deelnemers had de ruststand

oplettend voetbal van AZ, op het eind

goed voorspeld: Liesbeth Leegwater

alsnog 2-2. Henk van Rijnsoever had

van MET Welzijn uit Heerhugowaard.

dat in zijn voetbalanalyse niet voor-

Zij krijgt een mooie AZ-bal als beloning.

speld. Hij verwachtte winst, omdat

Retteketeteketet! Tot de volgende keer!
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Bijzondere matches
op Beursvloer 2018!
De opbrengst van De Beursvloer 2018 van Stichting De

organisaties sloegen hun slag en ontvingen ‘om niet’ de

Waaier op 18 oktober 2018 in het AFAS Stadion in Alk-

kennis, materialen en vrijwilligers die zij inzetten om hun

maar bestond uit 416 matches. Laurien Verstraten zong

doelen te bereiken.

het Waaier-lied bij de opening. Dit lied werd geschreven
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door Luuk Ransijn, Alkmaars Talent 2014, ter ere van

Buurthuis Bloemwijk krijgt keukenrenovatie

het 15-jarig jubileum van De Waaier. Monique Spaansen,

Buurthuis Bloemwijk uit Alkmaar was de gelukkige

voorzitter van De Waaier, opende het evenement met een

ontvanger van zo’n bijzondere match, in dit geval een

gongslag. Monique: “De Beursvloer was iets minder druk,

groot project. Rob Niele, bestuurslid van De Waaier:

maar buitengewoon succesvol.” De burgemeesters van

“Het is een sympathiek en kleinschalig initiatief van

Alkmaar en Langedijk onderstreepten het belang van het

een buurthuis dat meer verbondenheid in de wijk wil

werk van De Waaier met het leggen van een puzzel waarin

brengen, door met een gerenoveerde keuken meer

de HAL- gemeenten met elkaar verbonden werden. Als het

eetactiviteiten te kunnen organiseren. Aan deze re-

aan hen ligt, mag het werkterrein van De Waaier uitge-

novatie willen wij als Waaier-ondernemers graag een

breid worden naar de BUCH-gemeenten, zo enthousiast

bijdrage leveren!” Bert van Soest, penningmeester van

zijn ze erover. Bijna 200 vertegenwoordigers van bedrijven

Buurthuis Bloemwijk: “Het is heel lang geleden dat

ondersteunden gisteren de samenleving in de HAL-regio

de vereniging zo blij was! Het is een enorme steun in

met mooie, bijzondere matches op een leuke, gezel-

de rug voor ons in een wijk die volop verandert.” Ook

lige manier. Zo’n 300 deelnemers van maatschappelijke

Louise Wentland, een locatie voor cliënten met een

verstandelijke beperking in Heerhugowaard was zeer

Kleuren ingezet voor meer kwaliteitsmatches

verheugd met de ondersteuning die ze krijgen bij het

Om een goede match te kunnen sluiten moeten de

opknappen van hun algemene woonruimte.

juiste partijen elkaar kunnen vinden. Daarom is dit
jaar voor het eerst met kleurcodes gewerkt. Had een

Hulp bij communicatie voor Dialoog taalhulp

ondernemer ‘klussen’ in de aanbieding, dan stond hij

Tot slot een voorbeeld van een bijzondere communica-

in de blauwe handelshoek en droeg aan zijn/haar key-

tiematch. Dick Pieters van IGNIUS gaat een communi-

cord een blauw lintje. Maatschappelijke organisaties

catieworkshop verzorgen voor De Vereniging Dialoog

die bijvoorbeeld op zoek waren naar iemand om voor

- taalhulp voor anderstaligen. Dick: “Zij leren de Neder-

hen te klussen, hadden zo meer kans de juiste onder-

landse taal aan niet-Nederlanders. Ze zijn met goede

nemer te treffen. Bij de uitvoering van de matches zal

dingen bezig en daarom wil ik hen ondersteunen. Vanuit

blijken of dit heeft gewerkt.

hun betrokkenheid verliezen ze de grenzen weleens uit
het oog. Op hun verzoek ga ik ze leren hoe die aan te

Team en bestuur van De Waaier bedanken alle deelne-

geven. Ook ga ik ze inzicht bieden in de bijzonderheden

mers en gaan aan de slag met de monitoring van de

van de Nederlandse cultuur.” Tenslotte vond hij het als

gemaakte matches! Tot de volgende keer!

ondernemer heel leuk en nuttig om op De Beursvloer
zoveel mensen uit zijn netwerk te ontmoeten.
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In gesprek met Monique Reekers
met ondernemers in de regio Alkmaar.

manier de helpende hand te bieden op

Daarnaast steunen wij de visie van De

noodzakelijke vlakken.

Waaier op maatschappelijk betrokken
ondernemen. Het samenbrengen van

4. Wat doet De Waaier goed?

bedrijven, overheden en maatschap-

Als Senior Sales Consultant en Team-

pelijke organisaties is een verrijking

leider heb ik De Waaier het afgelopen

voor de regio.

jaar leren kennen als een organisatie
die vanuit passie en met heel veel

2. Wat is de leukste match die je

energie keihard werkt om ieder jaar

hebt gedaan?

weer zoveel mogelijk succesvolle en

We hebben meer dan één leukste

mooie matches te bereiken.

match. We bieden De Waaier vele mo-

Monique Reekers van HMC Media

1. Hoe lang is Holland Media Combi-

gelijkheden voor zichtbaarheid. We

5. Welk platformlid heeft je

drukken De Beursvloerkrant voor een

geïnspireerd?

maatschappelijk tarief, bieden adver-

Ik hoor en lees dat ieder lid met veel

tentiepagina’s in het Noordhollands

plezier diensten aanbiedt aan een

Dagblad en advertorials online.

veelvoud van maatschappelijke

natie al aangesloten bij De Waaier?

organisaties. Het is fijn om te zien

Holland Media Combinatie is één van

3. Wat betekent De Waaier voor jou?

dat ondernemers in Alkmaar e.o. op

de founders van De Waaier. We heb-

De Waaier is voor mij met recht een

een ludieke manier maatschappelijk

ben twee achtergronden voor onze

middelaar die bedrijven de mogelijk-

betrokken zijn! Persoonlijk vind ik de

verbinding met deze maatschappelijk

heid biedt iets te doen voor mensen

medewerkers van De Waaier zelf zeer

betrokken makelaar. Het is voor ons

en organisaties die veel betekenen

inspirerend, hoe zij werken voor de

als uitgever interessant om op deze

voor de maatschappij. Die het mo-

stichting om het ieder jaar weer tot

manier in nauw contact te komen

gelijk maakt op een gemakkelijke

een groot succes te brengen.

Bijzondere Kerstmatch

Scrooge en De Waaier
Op 16 december a.s. vindt een bijzondere voorstelling
plaats van Scrooge de kerstmusical in de Grote Kerk
in Alkmaar. Te gast die avond zijn cliënten van o.a. De
Voedselhulp Langedijk, Stichting Voedselbank Alkmaar
en Kerstdiner Langedoik. Zij kunnen genieten van een
prachtige kerstvoorstelling, dankzij financiering van de
voorstelling door Het Victoriefonds Alkmaar, Stichting
Nut uit Heerhugowaard en Stichting Lief Langedijk.
Het idee hiervoor is ontstaan in een brainstorm tussen
Stichting Superstar Theaterproducties die Scrooge
produceert, en Stichting De Waaier die haar netwerk
beschikbaar stelde. De Waaier is trots op deze mooie
kerstmatch! En op het feit dat ze een bijdrage heeft
Meer dan vijfhonderd bezoekers kunnen dankzij De Waaier, Stichting

kunnen leveren aan het kerstgevoel bij deze kwetsbare

Superstar, Stichting Lief Langedijk, Victoriefonds Alkmaar en Stichting

groep.

Nut genieten van een prachtige kerstmusical.
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De Waaier dankt haar
Founders/Partners

Jeroen de Haas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Slot

Uitnodiging

Sponsors

Wij nodigen onze platformleden van harte uit voor de platformbijeenkomst van De
Waaier op donderdag 15 november 2018 bij De Groot en Slot in Broek op Langedijk.
Voeding is hot en groente is gezond. Daar is iedereen het over eens. De regio NoordHolland Noord is zeer succesvol in het ontwikkelen, produceren en verkopen van
groentezaad voor de wereldmarkt. Kom eens horen en zien hoe dat gaat bij uienspecialist De Groot en Slot! En laat je verrassen door wat er allemaal met zeewier
mogelijk is. Want ook in deze groente van de toekomst is De Groot en Slot actief.

Programma
Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur

Welkom en presentatie over De Groot en Slot en haar activiteiten
door Martin Slot, directeur De Groot en Slot

15.20 uur

Rondleiding door bedrijf en kantoor

16.30 uur

Presentatie over zeewier door Jeroen de Haas, directeur De Groot
en Slot. Zeewier is zeer veelzijdig en biedt een waaier aan
mogelijkheden voor de toekomst. De Groot en Slot is
mede-eigenaar van zeewier veredelingsbedrijf Hortimare

16.50 uur

Drie maatschappelijke pitches

17.05 uur

Nagenieten tijdens de netwerkborrel met een drankje en een
hapje, misschien wel bereid met zeewier!
Afsluiting

U kunt zich aanmelden via www.de-waaier.nl/evenementen of via e-mail:
administratie@de-waaier.nl Wees er snel bij, want er zijn maximaal 80 plaatsen.
De bijeenkomst vindt plaats bij De Groot en Slot, Westelijke Randweg 1 in
Broek op Langedijk. U kunt parkeren kan op het bedrijfsterrein.

Agenda
15 november 2018
Platformbijeenkomst bij De Groot en Slot
in Broek op Langedijk

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABN AMRO
Bak Reizen Alkmaar
BAM Woningbouw
Bejo Zaden BV
De Hooge Waerder
De Jong Reclame en Partners BV
De Zorgcirkel
Eriks BV
MagentaZorg
MarcelisDékavé B.V.
MEE & de Wering
Rodi Media BV
Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Donateurs

14.30 uur

18.00 uur

AZ
Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten BV
GEMEENTE Alkmaar
GEMEENTE Heerhugowaard
GEMEENTE Langedijk
Hogeschool Inholland Alkmaar
Holland Media Combinatie
Kennemer Wonen
Nh1816 Verzekeringen
Rabobank Alkmaar e.o.
Schuurman Groep B.V.
Stichting Lief Langedijk
Stichting Nut
TheSign Merkenbouwer
WNK Personeelsdiensten
Woonwaard

Januari 2019

Ondanks het mooie zomerweer was de

Nieuwjaarsreceptie en Bronzen Waaier

belangstelling voor de platformbijeenkomst

Diner

bij Betty Blocks groot.
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Aannemersbedrijf Kesselaar & Zn. B.V.
Actus Notarissen NV
Advocaten Van Diepen van der Kroef
AON Risk Solutions
Aqualectra BV
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV
BKK Beheer BV
C.A. de Groot Groep B.V.
De Geus Bouw
De Geus Sport & Events
De Groot en Slot
Elektropartners BV
Erik Boschman Fotografie en Film
Erkamp Boot Willemsen Notarissen
Erkamp project service B.V.
Esdégé.Reigersdaal
EY
Gedeka Beheer B.V.
GGD Hollands Noorden - locatie Alkmaar
GGZ Noord-Holland-Noord
GP Groot BV
Grand Café Klunder
Hecon
Horizon Zorgcentrum
Hörmann Alkmaar BV
ISSYS ICT BV
K_Dekker Bouw en Infra BV
Learncare Academy
Leesberg.nl Internet Marketing Expert
MEO
Nedvice ICT
Noordeloos Elektro BV
Parlan Jeugd & Opvoedhulp
Pci Nederland bv
Pepsico Nederland B.V.
RAVO B.V.
Regiokantoor Philadelphia Zorg Noordwest en
Amsterdam e.o.
ROC Horizon College
Schot Groep
Stammis Horeca Verhuur B.V.
Stichting Alkcare Wonen en Zorg
Stichting NiKo
Tebulo Engineering BV
Uniserver Internet BV
UWV Werkbedrijf Alkmaar
Van Wijnen Heerhugowaard BV
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Vlieg Advies Groep
Woldhuis Expert

