
  

 

  

 NIEUWSBRIEF  
 12-04-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Het belang van samenwerken - Ondernemers Vereniging Heesch feliciteert 

Peters Aanhangwagens 

 Voor even op een andere stoel - Algemene ledenvergadering Ondernemers 

Vereniging Heesch 

 Kick-off Centrumplan Heesch op 17 april 

 Oproep voor kroonwedstrijd 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Het belang van samenwerken 
Ondernemers Vereniging Heesch feliciteert Peters Aanhangwagens 

[persbericht in Mooi Bernheze krant] 

Heesch – Peters Aanhangwagens is niet zomaar ’n bedrijf. Het is een echt 

familiebedrijf, waar met inzicht in de belangen voor de klant met elkaar 

wordt gewerkt. De Ondernemers Vereniging Heesch vindt dat een 

compliment waard. De heren Peters weten dat je geen handel hebt, als je 

niet bereid bent altijd klaar te staan en service te verlenen. 

 

 

25 jaar 

Bert, Jurgen en Harm Peters werken al jaren met elkaar, waarbij hun vrouwen de 

 



volledige administratie verzorgen. Dat gaat heel goed, omdat alle taken goed 

verdeeld zijn en ze elkaar wat gunnen. De klanten gunnen ze het allerbeste nl. 

service en flexibiliteit. Bij aankoop van een aanhangwagen wordt de 1e servicebeurt 

gratis uitgevoerd. Ook dat geeft binding met klanten. Peters Aanhangwagens is 

gespecialiseerd in het bouwen van aanhangwagens op maat. Het is zelfs mogelijk 

laadbakjes op lichte bedrijfswagens te maken. Ook voor het aanschaffen, huren, 

onderhouden en repareren van gestandaardiseerde aanhangwagens, 

paardentrailers en men- en marathonwagens bent u bij Peters op het juiste adres. 

 

Op 13 april vieren ze het 25-jarig jubileum. Dankzij het personeel dat dag en nacht 

klaarstaat, hun kennis van zaken en de trouwe klanten hebben ze deze mijlpaal 

kunnen bereiken. Op de open dag bent u tussen 10.00-16.00 uur van harte welkom 

in de Vismeerstraat om u rond te laten leiden door het bedrijf. Ook voor de 

kinderen is er deze dag genoeg vertier. Leuk voor jong en oud!  

 

Ondernemers Vereniging Heesch 

Peters Aanhangwagens is lid van de Ondernemers Vereniging Heesch. Op deze 

manier bouwen ze een goede band op met Heesche ondernemers. Nieuwe bedrijven 

en informatie over nieuwe ontwikkelingen zijn snel in beeld. Het is prettig, dat er 

een organisatie is die zich sterk maakt voor de ondernemers in Heesch, 

besprekingen voert met instanties, zorgt voor kennisuitwisseling en binding tussen 

de ondernemers.  

 

Voor even op een andere stoel 
Algemene ledenvergadering Ondernemers Vereniging Heesch 

[persbericht in Mooi Bernheze krant] 

Heesch – Tijdens de algemene ledenvergadering van de Ondernemers 

Vereniging Heesch gingen de aanwezige ondernemers even op de stoel 

zitten van hun collega-ondernemer en de consument, onder het motto 

‘verrijk je kennis door in de huid van een ander te kruipen’. 

 

De zaal bij Restaurant De Waard was ‘uitverkocht’ op maandag 25 maart. De 

opkomst voor de algemene ledenvergadering van de Ondernemers Vereniging 

Heesch (OVH) was groot en de verwachtingen van de aanwezigen hooggespannen. 

Voorzitter (Pascale van Heugten) gaf kort de stand weer van besprekingen met de 

gemeente over o.a. bezuinigingen gemeente, parkeerbeleid, bedrijfsbezoeken, 

glasvezel, BECO, Regio stimulering. Ook de wetenswaardigheden van de diverse 

sectoren passeerden de revue.  

 

Ondernemen vanuit verschillende invalshoeken 

De korte pauze werd benut om een strategische positie te zoeken aan de tafels en 

zich voor te bereiden voor een goede discussie. Het Bestuur van de Ondernemers 

Vereniging Heesch had ondernemers benaderd met het verzoek een stelling over 

een vraagstuk naar voren te brengen dat ze bezighield. Dat was niet aan 

dovenmansoren gezegd. Er werden stellingen neergelegd die liepen van de invloed 

van de overheid, via milieuzaken tot en met onderscheidend ondernemen.  

 

Vernieuwde aanpak 

Groepsgewijs werden de stellingen onder de loep genomen. De discussies waren 

levendig, hilarisch en heel nuttig. Diverse opties gingen over tafel en hier en daar 

kwamen verrassende mogelijkheden naar voren. Het bleek daarbij lastig om in de 

huid van een consument te kruipen bij de vraag of de consument wil dat winkels 

http://www.petersaanhangwagens.nl/


elke zondag geopend zijn. Toch zijn we als ondernemer ook zelf consument, of 

niet? In elk geval werd de vernieuwde aanpak van de ledenvergadering zeer 

gewaardeerd en er werd na afloop nog driftig gediscussieerd over volger zijn of 

trendsetter, het belang van een goede werksfeer en de invloed van de overheid op 

het ondernemersklimaat.  

 

Kick-off Centrumplan Heesch op 17 april 

[www.bernheze.org] 

Aanvang: 19.30 uur 

Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4, Heesch 

 

Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de 

herinrichting van het centrum van Heesch. 

De eerste fase van het Centrumplan betreft de Schoonstraat vanaf J.F. 

Kennedystraat naar ’t Dorp tot en met huis-nummer 105. De gemeente wil dit 

gedeelte besteksklaar maken zodat ze direct na de bouwvakvakantie kunnen 

beginnen. Omdat het plan al enige tijd geleden is vastgesteld, willen zij u graag 

informeren over de stand van zaken en over haar plannen. 

  

Het plan, inclusief animatiefilmpjes kunt u hier bekijken. 

 

Oproep voor kroonwedstrijd 

[Cube Bernheze] 

Cube Bernheze organiseert in samenwerking met de Oranjecomité‘s van Bernheze 

een ludieke kroonwedstrijd. 

 

Hierbij een oproep voor ondernemers voor deelname of voor een 

tentoonstellingsmogelijkheid in de etalage, winkel enz.. 

Zie de link:  

http://www.cubebernheze.nl/nieuws/09-03-2013_jouw_kroon_voor_willem-

alexander/ 

 

Met vriendelijke groet, 

Cube 

 

Dian Langenhuijzen 

Coördinator kunst-en cultuuronderwijs 

 

06-10894663 

www.cubebernheze.nl 

twitter: @Cubebernheze 

 

Cube vormt de marktplaats voor kunst-, cultuur- en cultureel erfgoededucatie, voor 

het onderwijs en de culturele instellingen in de gemeente Bernheze. Vraag en 

aanbod worden op elkaar afgestemd. 

Cube wil met kunst en cultuur vooral een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

het kind. Dat doen we niet van buitenaf, maar van binnenuit, geïntegreerd in het 

onderwijsbeleid, aansluitend op lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen. 

http://www.bernheze.org/
http://www.bernheze.org/de-gemeente/plannen_41757/item/herinrichting-centrum-heesch_57477.html
http://www.cubebernheze.nl/
http://www.cubebernheze.nl/nieuws/09-03-2013_jouw_kroon_voor_willem-alexander/
http://www.cubebernheze.nl/nieuws/09-03-2013_jouw_kroon_voor_willem-alexander/
http://www.cubebernheze.nl/


 
 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     
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