
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF 

 12-06-2013 

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

• BBQ/zomerborrel op 25 juni 

• Uitstapje leden ondernemersvereniging naar Amsterdam op 24-9 

• Kermis in Heesch wordt aantrekkelijker 

• Bedrijfsnieuws: Van Bakel Beveiliging neemt activiteiten Wiegers 

Beveiligingstechniek over 

• Bedrijfsnieuws: feestelijke opening Van Soest & Partners 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

BBQ/zomerborrel op 25 juni  

De BBQ/zomerborrel voor alle leden (met partner) staat gepland op 25 juni.  

 

Locatie: feesttent bij de kermis 

Aanvang: 19:00 uur  

 

Meer info volgt zeer binnenkort. Reserveer alvast ruimte in uw agenda. 

Uitstapje leden ondernemersvereniging naar Amsterdam op 24-9 

Hierbij nodigen wij alle leden met hun partner uit voor deelname aan ons 

tweejaarlijks uitstapje van de Ondernemersvereniging op dinsdag 24 

september a.s.. Dit jaar is gekozen voor een dagje Amsterdam met een bezoek 

inclusief rondleiding aan het geheel gerestaureerde Rijksmuseum.  

 

Programma: 

10.30 uur:    Ontvangst met koffie/thee bij Café ’t Tunneke. 

11.00 uur:    Vertrek per bus naar Amsterdam. 

12.30 uur:    Aankomst in Amsterdam gevolgd door gezamenlijke lunch. 

14.00 uur:    Bezoek en rondleiding met gids door het Rijksmuseum. 

15.30 uur:    Tot ongeveer 18.00 uur tijd om vrij te besteden. 

18.00 uur:    Gezamenlijke borrel. 

19.00 uur:    Afsluitend diner bij Humprhey’s Restaurant in de Spuistraat. 

21.30 uur:    Terugreis naar Heesch. Verwachte aankomst ongeveer 23.00 uur  

 

De kosten voor dit uitstapje worden ook nu weer grotendeels bekostigd uit de 

algemene middelen van de Ondernemersvereniging Heesch. Een eigen bijdrage 

 



 

per deelnemer wordt gevraagd van € 25,00. 

 

Op korte termijn moeten wij het aantal deelnemers al doorgeven. Wij verzoeken 

u dan ook bijgaand inschrijformulier uiterlijk vóór zaterdag 6 juli a.s. in te 

leveren of op te sturen naar: Hans Kleijngeld, Beemdstraat 7, 5384 LA  Heesch.  

Faxen of mailen kan natuurlijk ook. 

Kermis in Heesch wordt aantrekkelijker 

Er zijn mooie ontwikkelingen rondom de Kermis in Heesch die ervoor zullen 

zorgen dat de kermis aantrekkelijker wordt voor publiek en dat het verblijf 

langer wordt. 

 

Dit is het resultaat van samenwerking tussen de gemeente Bernheze, 

Ondernemersvereniging Heesch, Verenigd Horeca Heesch en Stichting Centrum 

Management. 

 

Zie verder in de bijlage "Brief kermis CM juni 2013" 

Bedrijfsnieuws: Van Bakel Beveiliging neemt activiteiten Wiegers 

Beveiligingstechniek over 

Met ingang van juni 2013 zijn alle beveiligingsactiviteiten van Wiegers 

Beveiligingstechniek overgenomen door Van Bakel Beveiliging, onderdeel van 

Van Bakel Elektro te Heesch. 

Johan Wiegers, gevestigd in Heesch heeft in december 2009 een tweede bedrijf, 

Limex Center Wiegers, opgericht. Dat bedrijf groeide boven verwachting. Beide 

bedrijven te blijven runnen bleek niet meer haalbaar. Daarom heeft Wiegers 

besloten om de beveiligingsactiviteiten over te dragen aan Van Bakel Beveiliging. 

Van Bakel Beveiliging is gecertificeerd beveiligingsinstallateur op gebied van 

brand- en inbraakbeveiliging en houdt zich daarnaast ook bezig met 

toegangscontrole- en camerasystemen. 

Van Bakel Elektro is al 20 jaar een bekende naam o.a. op het gebied van 

beveiliging en heeft, net als Wiegers Beveiligingstechniek, kwaliteit en service 

hoog in het vaandel staan.  

Bedrijfsnieuws: feestelijke opening Van Soest & Partners 

Van Soest & Partners, lid van de ondernemersvereniging, heeft per 13 mei 2013 

een nieuwe vestiging aan de Cereslaan 4 te Heesch in gebruik genomen. 

 

U bent van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening op vrijdag 21 juni 2013 

van 16.00 -21.00 uur.  

Er wordt voor een hapje en drankje gezorgd.  

 

In verband met de catering wordt verzocht u voor 17 juni 2013 aan te melden 

via de antwoordkaart (deze week reeds per mail verzonden) of per email naar 

info@soestacc.com  

 



 

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     

 

 


