
  

   

 

LOV Nieuwsbrief 
 

 

 

Door de aangescherpte maatregelen van het RIVM moeten wij helaas al onze 

bijeenkomsten voor de komende periode afzeggen. Dit betekent dat de 

netwerkbijeenkomst van oktober niet doorgaat. We houden u de hoogte voor de 

komende periode. 

 

Wij wensen al ondernemers veel sterkte in deze periode.  

 

 

  

Inspireren, kennis delen en digitaal netwerken. Dat is wat Ondernemersdag071 

met zijn digitale edities wil bieden. Op donderdag 26 november is er daarom 

weer een nieuwe aflevering van de online talkshow ‘071 Ondernemend 

Dichtbij’. Mis het niet, noteer de datum in je agenda of meld je alvast aan! Vorige 

aflevering gemist? Bekijk dan hier de aftermovie.  

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=24d5f1b6e1&e=ae54a0d014
https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=38b2965856&e=ae54a0d014


 

Waarom moet je hierbij zijn?  

Ondernemersdag071 is dé gelegenheid om je bij te laten praten over 

ondernemen in onze regio. Rabobank en Economie071 delen hierover de 

laatste inzichten. Deze editie gaat daarnaast dieper in op eerder behandelde 

onderwerpen en er komen een aantal nieuwe thema’s aan bod. 

 

We praten met ondernemers o.a. over:   

 Digitalisering: wat moet je als ondernemer weten en wat heb je nodig 

om nu hierin bij te blijven? 

 Slim personeelsbeleid: hoe ga je als ondernemer om met je menselijk 

kapitaal in deze tijden? 

 Jong ondernemerschap: hoe zorgen we dat ook jonge ondernemers 

kunnen blijven bestaan? 

 Innovatie: kansen en bedreigingen gaan nu hand in hand. Hoe benutten 

we het ene en keren we het andere? 

Programma en uitnodiging 

De uitzending begint 26 november om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. 

Op www.ondernemersdag071.nl wordt binnenkort meer bekend gemaakt over de 

inhoud van het programma. Er volgt ook nog een uitgebreidere uitnodiging als 

alles rond is. Wil je je alvast aanmelden? Klik dan hier. 

 

LOV Leiderdorp is medeorganisator van dit evenement. 

   

 

 

 

MKB enquête 

U kunt deelnemen aan deze enquête 

over Leiderdorp, geef uw mening 

over de lokale dienstverlening. 

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=54df269c41&e=ae54a0d014
https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=e468e2fd24&e=ae54a0d014


Doe de enquête  

 

 

 

LOV Webinar 

Op woensdagavond 5 november 

geeft LOV-lid Riet Harteveld een 

digitale training, met als thema 

"Ondernemen in Coronatijd". LOV 

leden kunnen zich gratis voor deze 

webinar aanmelden via 

info@lovleiderdorp.nl. De webinar is 

van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

 

 

Afsluiting Leiderdorpse 

Brug 

Komend weekend zal de 

Leiderdorpse Brug voor 

onderhoudswerkzaamheden 

afgesloten zijn voor al het verkeer.  

 

 

De afsluiting start vrijdag 23 oktober om 9.00 uur en duurt tot maandag 26 

oktober 05.00 uur. Later dit jaar vinden er nog meer werkzaamheden plaats 

aan de brug, die hebben alleen gevolgen voor het scheepvaartverkeer.  

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=a738783e12&e=ae54a0d014
mailto:info@lovleiderdorp.nl


  

Wat van ver komt is lekker wordt vaak gezegd. Maar wat van dichtbij komt, is 

misschien wel nóg lekkerder. Zeker nu herontdekken steeds meer mensen hun 

eigen regio en zien, ervaren en proeven ze dingen waarvan ze het bestaan niet 

wisten! Dat we daarmee samen ook nog eens de lokale ondernemers steunen 

én een duurzaam alternatief kiezen, is lekker meegenomen. 

 

Met de ‘Proef de Streek-box’ steun je die lokale ondernemers en laat je ook 

nog eens je medewerkers, je klanten, je relaties & leads meegenieten en 

kennismaken met de regio waar jouw organisatie gehuisvest is, waar je 

medewerkers wonen of werken of waar relaties op bezoek komen. 

 

Als kerstgeschenk, blijk van waardering of gewoon om dat streekproducten 

geven nu eenmaal zo ontzettend leuk is! 

 

Wat zit er onder andere in een ‘Proef de Streekbox’?  

 Bier van Brouwerij Pronck 

 Kaas van Boerderij de Eenzaamheid Warmond 

 Notenmix Bas Boer 

 Koeken van Bakkerij Haasnoot 



 

 Thee van Het Klaverblad Leiden 

 Bak je eigen Pompoen Duinenbrood van Bakker van Maanen 

 Batavia Dutch coffee Zoeterwoude i.s.m. Koffiemeulen Oegstgeest 

 Chocolade van Chocolaterie Pierre  

 Appels & sap van de Olmenhorst Lisserbroek 

 Biologische Streekgroenten + recept van Kievit Katwijk 

 Hartevelt Vis Katwijk 

 Trakteer jezelf op Leiden cadeaubon € 5,- 

 Popcorn en voucher van Bioscopen Leiden 

 Bloembollen uit de Bollenstreek 

 Kookboek Brasserie Groep Leiderdorp 

 Wandelroute Voorschoten 

 Fietsroute Oegstgeest 

 Pronck glas 

  

 

 

Hoe werkt de Streekbox? 

Bestel de streekproducten op www.streekvanverrassingen.nl/streekbox. 

De ‘Proef de Streekbox’ kost € 55,- excl. btw en is inclusief verzending. 

  

Kan ik de Streekbox personaliseren? 

Zeker! Je kan een persoonlijke notitie toevoegen of (een) extra cadeau(s). 

Opmaat wensen zijn bespreekbaar. Na ontvangst van het bestelformulier 

op www.streekvanverrassingen.nl/streekbox nemen wij contact met je op om de 

bestelling definitief te maken. Zo kan je de adressen waar je de streekbox wilt 

laten leveren vervolgens bij ons aanleveren. 

   

 

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=7c127d7ffc&e=ae54a0d014
https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=5ef5d5e86b&e=ae54a0d014


 

Leiderdorpse Ondernemers Vereniging 
Secretariaat LOV  

2352 AZ LEIDERDORP 

 

  

 

E. info@lovleiderdorp.nl 

W. www.lovleiderdorp.nl 

 

    

 
  

 

 

mailto:info@lovleiderdorp.nl
https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=de561f6339&e=ae54a0d014

