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Netwerkbijeenkomst 8 juli Website

Muziek aan ’t woater 2016 was weer mooier

Agenda

Jaap Fidder

Ter kennismaking met de andere leden krijgt iedereen 
gelegenheid om zich hier voor te stellen. De vorige keer 
schreef Claudia Fischer-Fuhler (Advocatenkantoor Fischer-
Fuhler) iets over zichzelf. Nu is de tweede op de ledenlijst 
aan de beurt: Alufox. 

Op 8 juli een superleuke netwerkavond / vakantieborrel 
gehad in De Woonboot van Nelis en Leentje in 
Emmer-Compascuum. Bij een lekkere kop koffie met 
gebak vertelde Nelis over het ontstaan en de aanpak van 
de gezellige koffie- en theeschenkerij en museum. Daarna 
volgde ook nog de presentatie van Kevin Mooibroek, 
geboren en getogen Emmer-Compascumer, over zijn 
stroopwafelbedrijf Amsterdam Good Cookies. Het was heel 
inspirerend hoe hij vertelde over het in de markt zetten van 
een bekend merk.

Onze website is in de lucht! Zie 
www.ondernemersvereniging-ec.nl. Het is een mooie, frisse 
en duidelijke website, vinden wij. Er staat een ledenlijst op 
met linkjes naar de websites van de individuele leden. Op 
de website kunnen ondernemers informatie vinden over het 
lidmaatschap en hoe ze zich kunnen aanmelden. 

Op de pagina Evenementen willen we alle evenementen 
aankondigen die er in Emmer-Compascuum gaan 
plaatsvinden. Hopelijk wordt dit een heel handige agenda 
voor alle inwoners. En als de evenementen ruim van tevoren 
gemeld worden, kan de agenda ook gebruikt worden bij 
de organisatie van evenementen, om ze op elkaar af te 
stemmen. Dus: weet je een evenement dat er nog niet op 
staat, meld het ons! 

Daarnaast hebben we de pagina’s Nieuws en Fotoalbums. 
Hier kunnen bijvoorbeeld verslagjes op geplaatst worden van 
geslaagde evenementen.

Via de pagina Bezienswaardigheden kan de bezoeker zien 
welke toeristische bezienswaardigheden er hier zijn. Deze 
pagina hebben we toegevoegd omdat we willen uitdragen 
dat Emmer-Compascuum mooi is.

Reacties zijn welkom. De secretaris heeft nu ook een nieuw 
e-mailadres: info@ondernemersvereniging-ec.nl.

In de vorige nieuwsbrief is iedereen die iets doet op het 
gebied van gezondheid uitgenodigd om mee te doen aan het 
project. Op 8 juni is er een grote brainstormsessie gehouden. 
Vertegenwoordigers van o.a. de scholen, fysiotherapeuten, 
sportverenigingen en de ondernemersvereniging waren erbij. 
Daarna is er continu overlegd over de concrete invulling van 
allerlei activiteiten gedurende het schooljaar 2016-2017. Op 
dit moment is er nog niets helemaal duidelijk, maar wel dat 
op 21 september de aftrap zal plaatsvinden!

Het muziekfeest, met de lange sliert van kraampjes langs het 
Hoofdkanaal, op 9 juli, was een groot succes. Er traden maar 
liefst 7 bands op en de sfeer was geweldig. Heel handig was 
dat de optredens op het hoofdpodium werden afgewisseld 
met voorstellingen van de dansmariekes in de muziekkoepel. 
Alles bij elkaar was het een feestelijk geheel waar veel 
mensen van genoten hebben.

21 sept: Aftrap activiteiten Emmer-Compascuum Gezond!

Hallo, ik ben Jaap Fidder en ben getrouwd met Gretha 
Bekkema en in januari 2014 hebben wij de vestiging Alufox 
Zwolle opgericht. Alufox Zwolle is een nevenvestiging van 
Alufox Erica.

Ons bedrijf biedt een ruim assortiment aan serres, 
tuinkamers, veranda’s, binnen- en buitenzonwering, kunststof 
kozijnen, carports en tuinkamers. Producten waardoor je 
volop kunt genieten van het buitenleven in de tuin. 

Onze slogan is: “Uw wens ons werk”, wij leveren maatwerk. 
Er zijn altijd mogelijkheden om tegemoet te komen aan 
iedere individuele wens. Dat is ook wat het werk voor ons 
uitdagend en leuk maakt.

Eén product wil ik er even uitlichten en dat is de ‘Cabriolet 
tuinkamer’. Deze is uniek in Nederland. Een heel fraaie 
tuinkamer met schuifbaar glasdak, ‘gewoon’ te zien in onze 
showroom in Erica. 

Zwolle:    Erica:
Kerkepad 1   Ericasestraat 69A
tel: 038-3376853   tel: 0591-302146
www.alufox.nl    www.alufox.nl
jaap@alufox.nl   info@alufox.nl 

Jullie zijn van harte welkom om eens een kijkje te nemen!


