
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 23-08-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Twee leden ondernemersvereniging Heesch genomineerd voor 

ondernemersprijs 

 Project ‘Centrumplan Heesch’: blogspot om op de hoogte te blijven 

 Nieuw lid: Houthandel van der Heijden 

 Ondernemerslokaal: gratis seminar met Jan Kees de Jager 

 Waarschuwing voor fraude/oplichting 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Twee leden ondernemersvereniging Heesch genomineerd voor 

ondernemersprijs   

Op 5 oktober aanstaande vindt tijdens het Bernhezer Business Event de 

bekendmaking plaats van de winnaars van de verkiezing tot Ondernemer van 

het Jaar en de Jonge Ondernemer van het Jaar. Uit de ruim 60 inzendingen 

zijn zes ondernemers genomineerd voor deze prestigieuze award.  

In de categorie Ondernemer 2013 zijn genomineerd; Peters aanhangwagens 

(Heesch), De Toren Eten & Drinken (Heeswijk-Dinther) en  Hanenberg Materieel 

(Nistelrode). In de categorie Jonge Ondernemers 2013 zijn genomineerd; 

Restaurant Bomenpark (Heesch), Bernheze Media (Nistelrode) en V&S 

Authentiek Bouwen (Heeswijk-Dinther).  

 

Voor meer info over de verkiezing en het Bernhezer Business Event klik hier. 

 

Project ‘Centrumplan Heesch’: blogspot om op de hoogte te blijven 

De eerste stappen voor het project zijn gezet. De Schoonstraat tussen 

Hoogstraat en ’t Dorp is in verband met riolering- en straatwerkzaamheden 

afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het werk wordt in fases uitgevoerd. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken van dit project kijk dan op de 

blogspot: centrumplanheesch.blogspot.nl. 

 

 

 

 

http://www.petersaanhangwagens.nl/
http://www.petersaanhangwagens.nl/
http://www.bomenpark.nl/
http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://centrumplanheesch.blogspot.nl/


 

Nieuw lid: Houthandel van der Heijden 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

  

Directeur: Jochem van der Heijden 

Website: www.houthandelvanderheijden.nl 

 

Adres: Bosschebaan 72 

 

Familiebedrijf Houthandel Van der Heijden is al meer dan 25 jaar vanuit Heesch 

actief voor particulieren, hoveniers, aannemers en bedrijven als dé houthandel 

uit Brabant. Zij ontwerpen, maken en plaatsen alle producten die u graag in uw 

tuin wilt hebben. 

 

 
Ondernemerslokaal: gratis seminar met Jan Kees de Jager 
[www.ondernemerslokaal.nl] 

Op 16 september aanstaande vindt het openingsseminar plaats voor het nieuwe 

seizoen, najaar 2013 - voorjaar 2014, Ondernemerslokaal.  

 

Alle ondernemers uit Bernheze, Maasdonk en Lith e.o. zijn van harte welkom op 

dit gratis seminar dat mogelijk wordt gemaakt door het Maatschappelijk 

Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. Na afloop van het seminar 

nodigen wij alle ondernemers bovendien graag uit voor de netwerkborrel tot 

22.30 uur. 

 

Het seminar vindt plaats bij Cultureel Centrum de Pas aan de Misse 4 in Heesch. 

 

Voormalig Minister van Financiën Jan Kees de Jager nam met de eurocrisis en in 

lastige economische omstandigheden zes jaar lang een belangrijke positie in in 

de Nederlandse regering.  

 

Jan Kees de Jager geeft u tijdens zijn lezing een unieke inkijk in zijn 

ambtsperiode als minister van Financiën. Op de dag vóór Prinsjesdag kijkt hij 

daarnaast graag met u als ondernemer vooruit naar de politieke en economische 

ontwikkelingen en de impact op het ondernemersklimaat. 

 

Voor meer info en om u aan te melden zie www.ondernemerslokaal.nl 

 

 

 

mailto:jochem@houthandelvanderheijden.nl
http://www.houthandelvanderheijden.nl/
http://www.ondernemerslokaal.nl/
https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/16-09-2013_najaarsseminar_met_jan_kees_de_jager/


 

Waarschuwing voor fraude/oplichting 

In de bijlage drie voorbeelden van fraude/oplichting zoals recent opgedoken in 

de omgeving. 

In het laatste voorbeeld betaalde een ondernemer uiteindelijk een extreem hoog 

bedrag voor gemaakt foto's. Zie htttp://blog.lewispr.nl/trap-er-niet-in  

 

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     

 

 

http://blog.lewispr.nl/trap-er-niet-in/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

