
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  
 17-10-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 4 november 

 Vooraankondiging info-avonden door Stichting Centrummanagement 

 Nieuw lid: Pennings Sloopwerken bv 

 Nieuw lid: Eclipse Nederland B.V. 

 Uitstapje Ondernemersvereniging Heesch naar Amsterdam 

 Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 4 november 

Op maandag 4 november staat een korte ledenvergadering met aansluitend een 

(lange) borrel gepland. 

Locatie: Pannenkoekenhuis Heesch 

 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Vooraankondiging info-avonden door Stichting Centrummanagement  
[Stichting Centrummanagement Heesch] 

Beste ondernemers, 

  

Namens de stichting nodigen wij u uit voor: 

  

Maandag 11 november a.s. 19.30 uur in de Pas: 

Het nieuwe winkelen met gastspreker en de status/update van de stichting. 

  

Woensdag 20 november a.s 19.30 uur in de Pas: 

Informatie over de aankleding van ons centrum. 

B.v. Straatverlichting, 2 vertegenwoordigers geven toelichting. 

Ook aan de orde komt, bloembakken, banken en fietsenrekken. 

  

De agenda’s en uitnodigingen volgen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter van Moorselaar 

Secretaris, Stichting Centrummanagement Heesch 

 

http://www.hetnieuwewinkelen.org/


 

 

Nieuw lid: Pennings Sloopwerken bv 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

Ondernemer: Gijs Pennings 

 

Adres: Nieuwstraat 5 

Website: www.penningssloopwerken.nl 

 

Pennings Sloopwerken is vooral gespecialiseerd in middelgrote en kleine 

sloopwerken Zij doen veel aan het gericht verwijderen van elementen in de 

bouw, zoals verwijderen van vloeren en verwijderen van wanden. 

Met ruim 10 jaar ervaring in de sloop zijn zij gespecialiseerd in het slopen in 

beperkte ruimtes en interne sloop. Hiervoor maken ze gebruik van kleine 

machines of  specialistisch materiaal. 

Ook voor boor- en zaagwerk is dit het goede adres! 

 

Nieuw lid: Eclipse Nederland B.V. 

De ondernemersvereniging heeft ook een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

Ondernemer: Hans van Lith 

 

Adres: Nistelrodeseweg 7-9 

Website:  www.eclipsecm.eu 

 

Bij Eclipse draait het om direct marketing. Eclips Cross Media biedt bedrijven 

multimediale marketingcommunicatie op maat.  

Zij ontwikkelen voor hun klanten effectieve direct marketing campagnes om de 

juiste en gepersonaliseerde boodschap over te brengen bij de juiste doelgroep 

via de juiste communicatiekanalen op het juiste moment.  

 

 

 

http://www.penningssloopwerken.nl/
http://www.eclipsecm.eu/


 

Uitstapje Ondernemersvereniging Heesch naar Amsterdam 

Op 24 september bracht de 

Ondernemersvereniging Heesch een 

bezoek aan onze hoofdstad 

Amsterdam. De bijna 100 ondernemers 

met hun partner genoten van de 

uitgebreide rondleiding door het 

vernieuwde Rijksmuseum. Na vele 

mooie anekdotes werd als slotstuk “de Nachtwacht” bekeken. 

 

Hierna verkenden velen Amsterdam via de rondvaartboot. De dag werd 

afgesloten met een mooi diner. 

 

Gedurende het hele programma was voldoende tijd ingeruimd om bij te praten 

of om nieuwe contacten te leggen. Op basis van de vele reacties hebben we 

vastgesteld dat het een zeer succesvolle dag is geweest. 

 

Klik hier voor enkele foto's 

 

Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze 
[www.bernheze.org] 

Op 27 juni 2013 stelde de raad de Ruimteplanner Bernheze en de 

Bedrijventerreinenvisie gemeente Bernheze vast. In de bedrijventerreinenvisie is 

een overzicht opgenomen van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de 

bedrijventerreinen en de gezamenlijke ambities die gemeente en ondernemers 

hebben met de bedrijventerreinen De Beemd, Kleinwijk en Retsel. 

 

De bedrijventerreinenvisie is gebaseerd op 6 beleidslijnen. Doel van deze 

beleidslijnen is om de bedrijventerreinen gezond en vitaal te houden. Zo willen 

we het ondernemersklimaat aantrekkelijk houden als basis voor meer omzet, 

investeringen en een sterke economie in Bernheze. Naast de 6 beleidslijnen is 

per terrein een actielijst opgesteld. 

 

De bedrijventerreinenvisie is opgesteld in nauw overleg met de Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) en de Kamer van Koophandel. 

 

De gemeente heeft een brochure uitgegeven met de bedrijventerreinenvisie. 

Deze is te downloaden via deze link. 

 

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://www.ondernemersverenigingheesch.nl/nieuws/ondernemersvereniging-heesch-in-amsterdam/
http://www.bernheze.org/geldzaken/ondernemersaloket_41871/
http://www.bernheze.org/geldzaken/ondernemersaloket_41871/item/bedrijventerreinenvisie-gemeente-bernheze-kompas-voor-de-toekomst_64927.html
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

