
  

  

 

Activiteiten komende tijd 
De zomervakantie loopt richting haar einde, tijd om alvast vooruit te blikken 

naar de komende activiteiten van de LOV. 

 

Themabijeenkomst WAB 

 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast 

personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, er zijn 

wijzigingen in de ketenregeling en medewerkers hebben eerder recht op een 

transitie vergoeding.  

De LOV organiseert samen met een aantal deskundige leden een 

themabijeenkomst op donderdag 19 september. De bijeenkomst start om 17.00 

uur en is gratis toegankelijk. Er wordt voor een broodje gezorgd en afsluitend is 

er een kleine borrel.   

Meld je hier aan voor deze themabijeenkomst  

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=e520803d08&e=ae54a0d014


 

 

LOV Borrel tijdens Vriendenfeesten  

 

De Vriendenfeesten vinden dit jaar plaats op 6, 7 en 8 september. Op vrijdagavond 

wordt de Vriendenquiz gehouden en op zondag zijn er het Klootschieten en Unity NL 

on Tour. Alle activiteiten vinden plaats in park De Houtkamp. 

 

Zaterdag 7 september organiseren de vrienden ook diverse activiteiten , zo is er 's 

avonds om 21.00 uur een discoclassicsparty en zijn er in de middag vanaf 14.30 uur 

optredens van de bands Captain Midnight XL en Rockband Got It.   

 

LOV Leden zijn 7 september tussen 16.30 en 19.30 uur welkom voor speciale borrel 

in het park. Ook de vrijwilligersborrel van de gemeente vindt dan plaats.    



 

 

LOV Borrel tijdens Jaarmarkt Leiderdorp 

 

Jaarmarkt Leiderdorp vindt op zaterdag 7 september plaats. Tussen 11.00 en 17.00 

uur is er een markt op de Laan van Berendrecht en in Winkelhof. En tussen 11.00 en 

21.00 uur zijn er optredens op het Winkelhofplein, het grasveld bij Winkelhof . 

 

LOV lid Wetting & De Roode heeft hier tussen 16.00 en 19.00 uur een VIP terras en 

ontvangt graag de LOV leden voor een borrel. Je kunt de optredens van coverband 

Support ACT, Ruth Jacott, Menno Aben en Sterre Koning vanaf het speciale 

verhoogde VIP terras bekijken, waarbij er voor een hapje en drankje gezorgd wordt . 



  

 

LOV Lid WOOON viert traditiegetrouw haar verjaardag in september en doet dat dit jaar 

met een verjaardagsmarkt. Ondernemers kunnen voor 20 euro een kraam huren. Heb je 

interesse, klik dan hier voor meer informatie. 

 

De woensdag daarop (25 september), organiseert WOOON ook de LOV 

netwerkbijeenkomst. Dat wordt een speciale, want dan vindt ook de kick-off van de 

Leiderdorps Ondernemersprijs plaats. De bijeenkomst start om 17.30 uur en duurt tot 

19.30 uur. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.  
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