
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 25-10-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Ledenvergadering + borrel op 4 november 

 Nieuw lid: DA+MOOI Heesch 

 Sluiting Globe reisburo Heesch 

 HIGH5: gratis lezingenreeks over ondernemerszaken 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Ledenvergadering + borrel op 4 november 

Op maandag 4 november a.s. staat een ledenvergadering gepland gevolgd door 

een borrel. 

 

Aanvang: 20.30 uur  

Locatie: Pannenkoekenhuis Heesch, Osseweg 8 te Heesch.  

 

De uitnodiging met agenda voor deze avond heeft u deze week ontvangen. 

 

Nieuw lid: DA+MOOI Heesch 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

Ondernemer: Ramon van der Doelen 

 

Adres: 't Dorp 57 

Facebook: www.facebook.com/damooiparfumerie 

 

DA+ Mooi Parfumerie is een nieuw winkelconcept waar deze twee winkelmerken 

één wereld vormen. DA en Mooi bieden een totaal en hoogwaardig aanbod op 

het gebied van gezondheid en schoonheid.  

 

 

https://www.facebook.com/damooiparfumerie


 

Sluiting Globe reisburo Heesch 
[van winkelmanagers Globe Reisburo] 

Beste ondernemers van OVH, 

  

Uiteraard hebben jullie het nieuws over het faillissement van OAD en de Globe 

reisburogroep in het nieuws gevolgd. 

Heel spijtig moeten wij jullie vertellen dat wij als Globe reisburo in Heesch onze 

deuren gaan sluiten. 

  

Wij als team van Globe reisburo willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor de 

vele fijne contacten die wij in Heesch mochten hebben. Van vele klanten hebben 

wij deze afgelopen weken enorm lieve reacties en steun ontvangen.  

  

Ook hebben wij de samenwerking met de OVH als erg prettig ervaren en vonden 

we het werken tijdens de vele leuke evenementen in Heesch erg gezellig ! 

  

Dus helaas nemen we afscheid. We wensen jullie allemaal veel "goede zaken" 

voor de toekomst.  

  

Annemarie van Erp-van de Wetering / Hanny van de Heijden-Korsten 

Winkelmanagers Globe Reisburo van Dongen 

 

HIGH5: gratis lezingenreeks over ondernemerszaken 
Technische Universiteit Eindhoven] 

HIGH5: handreiking voor innovatieve ondernemers 

Hoe ga je om met snelle economische ontwikkelingen in een financieel onzekere 

tijd? Deze vraag bezorgt veel ondernemers momenteel grijze haren. De TU/e 

reikt innovatieve ondernemers de helpende hand met een 5-tal interactieve 

lezingen over praktische ondernemerszaken. HIGH5 is de naam van deze 

inspirerende lezingenreeks.  

 

Innovatief ondernemen doen we samen! 

Hoogleraren verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven delen hun 

kennis graag met ondernemers en hopen op hun beurt weer van de 

ondernemers te leren. Onderwerpen waarover zij spreken zijn 

risicomanagement, het vermarkten van nieuwe technologieën en producten, 

leveranciersrelaties, het leidinggeven aan professionals maar ook het vergroten 

van succes in de verschillende stadia van productontwikkeling. De onderwerpen 

worden praktisch ingestoken waardoor de deelnemers er direct mee aan de slag 

kunnen 

 

HIGH5 

De  lezingenreeks bestaat uit 5 bijeenkomsten met 5 verschillende onderwerpen. 

Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een 5-tal stellingen waar de aanwezige 

ondernemers over discussiëren. De lezingen vinden plaats op 5 

achtereenvolgende woensdagen vanaf 23 oktober in gebouw Kennispoort, 

schuin  tegenover het station in Eindhoven. Deelname is gratis na aanmelding. 

 

Partners 

HIGH5 is een initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven Innovation Lab, 

Kamer van Koophandel Brabant en Koenen en Co. De drie partners hebben een 

gemeenschappelijk doel; ondernemers deskundige ondersteuning bieden, van 

het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten tot het succesvol 

ondernemen.  



 

 

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie op www.high5-2013.nl voor de data en onderwerpen.  

 

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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