
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  
 11-10-2013  

 Beste Hans, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Restaurant ‘t Bomenpark uit Heesch: Jonge Ondernemer 2013! 

 Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 4 november 

 Nieuw lid: Café Babbels 

 Nieuw lid: Van Lokven GWW 

 Eerste fase herinrichting Centrum Heesch bijna afgerond 

 Langenhuizen Glasservice ontvangt een laadpaal voor electrisch rijden 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Restaurant ‘t Bomenpark uit Heesch: Jonge Ondernemer 2013! 

Op zaterdag 5 oktober 2013 zijn tijdens het uitverkochte Bernhezer Business 

Event Niels van de Kamp en Eric Rassaert van Restaurant ’t Bomenpark in 

Heesch gekozen als ‘Jonge 

Ondernemer van het Jaar’.  

De motivatie van de jury: 

“Restaurant ‘t Bomenpark steekt er 

bovenuit omdat Niels en Eric in nog 

geen twee jaar tijd een volwassen 

organisatie hebben neergezet, die 

commercieel zeer succesvol is en haar 

plaats in het Heesche helemaal heeft 

gevonden. Ze zijn ambitieus, zeven 

dagen per week open en hebben de 

vele mogelijkheden die deze locatie 

bood met twee handen aangegrepen.” 

 

Jeroen en Mieke van den Broek van De Toren Eten & Drinken uit Heeswijk-

Dinther zijn tot ‘Ondernemer van het Jaar’ uitgeroepen. Voor deze laatste prijs 

was ook genomineerd Peters Aanhangwagens uit Heesch. 

 

Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 4 november 

Op maandag 4 november staat een korte ledenvergadering met aansluitend een 

(lange) borrel gepland.  

Locatie: Pannenkoekenhuis Heesch 

 

 

http://www.bomenpark.nl/
http://www.petersaanhangwagens.nl/


 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Nieuw lid: Café Babbels 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

Café Babbels 

 

Ondernemer: Marijke 't Hort 

 

Adres: 't Dorp 2 

Zie ook Facebook 

 

Cafe Babbels Heesch is een gezellige café aan de rand van het centrum van 

Heesch. 

Een top locatie met als het zonnetje schijnt een super gezellig terras! 

Voor jong en oud, voor ieder wat wils. Kom ook eens gezellig "Babbelen bij 

Marij"! 

 

Nieuw lid: Van Lokven GWW 

Ook dit jaar lid geworden:  

Van Lokven GWW 

 

Ondernemer: Bjorn van Lokven  

Adres: Mozartlaan 45 

 

Van Lokven GWW: volop actief op het gebied van grond-, weg- en waterbouw! 

 

Eerste fase herinrichting Centrum Heesch bijna afgerond 
[www.bernheze.org] 

Het werk ligt op schema. Rond 11 oktober 2013 zal het gedeelte van de 

Schoonstraat van 't Dorp tot aan de Lidl klaar zijn. Het parkeerterrein en de 

inritten voor alle winkels langs de Schoonstraat winkels zijn dan weer te 

gebruiken. 

 

Op 14 oktober starten de laatste twee delen van deze eerste fase: het kruispunt 

Hoogstraat - ’t Vijfeiken – Schoonstraat en daarna het gedeelte tot aan de John 

F. Kennedystraat. 

 

De huidige omleidingroutes veranderen. Deze lopen dan via de Leekenstraat 

en de Stricklaan (zoals bij de kermis). De Schoonstraat, Ludovicushof en ’t 

Vijfeiken zijn afgesloten voor doorgaand verkeer totdat de kruising met de 

Hoogstraat gereed is. 

 

Voor de bereikbaarheid van de apotheek zijn twee extra parkeerplaatsen 

aangewezen. De standplaatsen voor de bloemen- en visverkoop worden 

https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Babbels/127826644063590?ref=stream
http://www.bernheze.org/


 

gedurende deze weken verplaatst naar de overkant op De Misse. 

 

Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag terecht bij de heer 

Mary Kramer. Mary is te vinden bij het informatiepunt op locatie of telefonisch te 

bereiken op 06-47 07 11 20. Ook kunt u de ontwikkelingen volgen via het blog: 

www.centrumplanheesch.blogspot.nl 

 

Voor de volledige tekst van dit artikel: zie hier 

 

Langenhuizen Glasservice ontvangt een laadpaal voor electrisch 

rijden 
[bron: www.mooiheesch.nl] 

Op de Internationale Dag van de Duurzaamheid ontving Marc van de Ven, van 

Langenhuizen Glasservice zijn prijs die hij gewonnen had met de loterij tijdens 

de duurzaamheidsroadshow die onlangs in Nistelrode was georganiseerd. 

 

Een van de onderdelen van de Roadshow, georganiseerd door TEVI uit Heesch, 

was de verloterij van een laadpaal voor elektrische auto's.  

 

Lees hier verder 

 

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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