
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 04-10-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: Marvy's Speelwereld 

 Uitnodiging voor de opening van de laadpaal elektrisch rijden bij 

Langenhuizen Glas op 10-10-2013 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: Marvy's Speelwereld 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

Ondernemer: Mark van de Ven 

Website: www.marvys-speelwereld.nl 

 

Adres: Graafsebaan 44 

 

Indoor speeltuin MARVY'S SPEELWERELD is een startende onderneming aan de 

rand van Heesch. De beste leveranciers, de nieuwste speeltoestellen en een 

uitgebreid horeca-aanbod maken er een onvergetelijke dag van. 

Mark van de Ven en Revy van Uden zijn gastheer en gastvrouw. 

 

 

 

 

http://www.marvys-speelwereld.nl/


 

Uitnodiging voor de opening van de laadpaal elektrisch rijden bij 

Langenhuizen Glas op 10-10-2013 
[van Gemeente Bernheze] 

 

Geachte Heesche ondernemer, 

  

Volgende week donderdagochtend 10 oktober, op de internationale dag van de 

Duurzaamheid, reikt Hans van der Pas namens de gemeente Bernheze een 

laadpaal voor elektrisch rijden uit aan Langenhuizen Glas uit Heesch. Dit 

glaszettersbedrijf won de loterij tijdens de Duurzaamheidsroadshow, onlangs in 

Nistelrode. Het organiserende bureau TEVI uit Heesch stelt samen met Ecotap, 

de laadpalenleverancier, de laadpaal beschikbaar. Heel graag nodigen wij ook u, 

als Heesche ondernemer uit om deze opening bij te wonen.  

  

Zoals u weet is de gemeente Bernheze een belangrijk aanjager van 

duurzaamheid. Daartoe organiseerde zij onlangs de Roadshow Duurzaam Wonen 

in Nistelrode, waar bezoekers zich lieten informeren op het gebied van energie 

besparen, zonnepanelen en zuinige, schone voertuigen. Een van de onderdelen 

van de Roadshow, georganiseerd door TEVI uit Heesch, was de verloterij van een 

laadpaal voor elektrische auto's. De gedachte hierachter is dat hoe meer 

laadpalen er zijn, hoe makkelijker het is om onderweg op te laden en dus hoe 

meer mensen de overstap naar elektrische auto's maken. Een overzicht van 

locaties van laadpalen is te vinden op  www.oplaadpalen.nl . Bernheze telt 

inmiddels enkele tientallen openbare laadpalen. Daar komt op de dag van de 

Duurzaamheid, volgende week 10 oktober, de volgende bij. De firma 

Langenhuizen Glas is de gelukkige winnaar van de Ecotaplaadpaal.  

  

Wethouder van der Pas zal op 10 oktober rond 10.30 uur de laadpaal officieel 

aanbieden bij Langenhuizen Glas op de Voorste groes 3 in Heesch. Daarna zal de 

heer Cees van Bergen van de firma Ecotap een korte presentatie houden over 

nut, noodzaak en financiële voordelen van de elektrische laadpaal. Heeft u al een 

laadpaal? Of staat die nog steeds op uw verlanglijstje? Wij zijn benieuwd! De 

aanbieding, inclusief presentatie zal maximaal tot 11.15 uur duren. 

  

Bent u er bij volgende week? Laat u het ons even weten, dan houden we 

rekening met de hoeveelheid koffie en gebak! Graag even aanmelden via 

c.derikx@bernheze.org en neem vooral iemand mee! 

  

Met duurzame groet, 

  

Hans van der Pas 

Wethouder Bernheze 
 

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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