
  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 13-02-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 25 maart a.s. 

 Spookfacturen in Heesch 

 Gratis seminar Ondernemerslokaal 27 februari 2013 met topspreker Mark 

Eyskens 

 Informatieavond Bernheze Buiten (20 februari 2013) 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 25 maart a.s. 

Op maandag 25 maart staat een Algemene Ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze avond alvast in uw agenda. Nadere details volgens nog. 

 

Spookfacturen in Heesch 

Attentie, er is weer een spookfactuur gesignaleerd. Betaal niet, blijf goed uitkijken 

en probeer collega's te waarschuwen. 

 

De facturen die meerdere ondernemers in Heesch hebben ontvangen, zijn 

afkomstig van Centrale Bedrijven Registratie. In de bijlage van deze mail een 

voorbeeld. 

 

 
Gratis seminar Ondernemerslokaal 27 februari 2013 

[www.ondernemerslokaal.nl] 

 

L‘Visie 2013’ met topspreker Mark Eyskens 

 

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar op 

woensdagavond 27 februari met topspreker en meesterverteller Mark Eyskens. 

 

http://www.ondernemerslokaal.nl/


Mark Eyskens is professor em. in de economie aan de Universiteit te Leuven. 

Tussen 1976 en 1992 was hij lid van dertien opeenvolgende Belgische regeringen, 

onder meer als minister-president. In 2000 ontving hij de prestigieuze Benelux-

Europa prijs, vanwege zijn verdiensten op het terrein van wetenschap, cultuur en 

humaniteit. Hij publiceerde 40 boeken die veelal trendsettend waren. Mark Eyskens 

ontmoette en ontmoet vele groten der aarde zoals Reagan, Gorbatsjov, Mitterand, 

Kohl, Poetin, Nixon, Rice en Kofi Annan. 

 

Hij maakt deel uit van The International Crisis Group, een vereniging van ex-

ministers van buitenlandse zaken die na gedegen veldonderzoek aanbevelingen 

formuleren met als doel de brandhaarden van de wereld te blussen. Mede op basis 

van dit onderzoek stelt men adviezen op voor de Verenigde Naties, Veiligheidsraad, 

het IMF en vele regeringen en parlementen op de wereld. De laatste jaren werden 

onder meer adviesrapporten uitgebracht over Afghanistan, het Midden-Oosten, de 

toekomst van de energiemarkt, de emerging markets als China, India en Brazilië en 

de kredietcrisis. 

 

Op een meeslepende manier gaat Mark Eyskens in zijn presentatie in op de 

toekomstige ontwikkelingen in de economie, de maatschappij en de politiek. Als 

spreker wordt hij gezien als één van de beste sprekers van de Benelux. 

 

Schrijf in! 

Pak uw kans om het seminar met topspreker Mark Eyskens bij te wonen! Schrijf u 

gratis in op www.ondernemerslokaal.nl en ontmoet ook andere lokale ondernemers 

uit Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving. 

Schrijf hier in.  

 

Programma 

19.30 uur    Ontvangst 

20.00 uur    Welkomstwoord door Joep Kok, directievoorzitter Rabobank 

                 Bernheze Maasland 

20.15 uur    Visie 2013 door Mark Eyskens 

21.00 uur    Gelegenheid tot het stellen van vragen 

21.20 uur    Netwerkborrel 

 

Het seminar vindt plaats bij theater de Pas, de Misse 4 in Heesch. 

 

Voor het volledige programma van het Ondernemerslokaal 2012-2013 kijkt u op 

www.ondernemerslokaal.nl 

 

Informatieavond Bernheze Buiten (20 februari 2013) 

[www.bernheze.org] 

Ondernemen in het buitengebied: stoppen of doorgaan? Wat kom ik allemaal tegen 

tijdens dit proces? 

 

Steeds meer (agrarische) ondernemers komen voor de keuze: ga ik door met mijn 

bedrijf of moet ik misschien iets anders gaan doen? Met name in het buitengebied 

zijn er veel agrarische ondernemers waarbij dit vraagstuk actueel is. Maar hoe 

maak je zo’n keuze en wat komt daar allemaal bij kijken? Wie en wat kom je in zo’n 

proces tegen? 

 

Staat u voor een dergelijke keuze en wilt u tips vanuit de praktijk, kom dan 

luisteren en meepraten op 20 februari 2013. Tijdens deze avond zijn drie 

https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/inschrijven/15/voorjaarsseminar__lvisie_op_2013r/
https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/inschrijven/15/voorjaarsseminar__lvisie_op_2013r/
https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/27-02-2013_voorjaarsseminar__lvisie_op_2013r/
http://www.bernheze.org/


ondernemers aanwezig die een dergelijk proces al hebben doorlopen of daar nu 

midden in zitten. Ervaar wat zij zijn tegengekomen en met welke aspecten de 

gemeente te maken heeft. 

 

Heeft u vanuit uw eigen ervaring zaken die u wilt delen, ook dan bent u van harte 

welkom! 

Wat wilt u ondernemers, maar ook de gemeente meegeven, zodat dergelijke 

procedures nog voortvarender kunnen worden doorlopen? 

 

Wij zien u graag op 20 februari 2013 in zaal Kerkzicht in Loosbroek. In tegenstelling 

tot wat eerder is gepubliceerd, begint de avond om 20.00 uur (in plaats van 19.30 

uur) en eindigt rond 21.45 uur. De koffie staat klaar. 

 

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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