
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 21-11-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Tonnie Wiegmans treedt volgend jaar uit het bestuur 

 Controleer uw gegevens op website ondernemersvereniging 

 Nieuw lid: Restaurant Wolters 

 Nieuw lid: Easy Letters 

 KvK: Poging tot fraude met identiteitsgegevens 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Tonnie Wiegmans treedt volgend jaar uit het bestuur 

Tonnie Wiegmans heeft aangekondigd dat hij volgend jaar afscheid wil nemen 

als bestuurslid van de ondernemersvereniging Heesch 

Hij heeft dan ruim 10 jaar actief de belangen behartigd van de ondernemers in 

Heesch en met name voor de sectie detailhandel.  

 

Om zijn opvolging soepel te laten verlopen willen we nu al kijken naar een 

geschikte opvolger vanuit de sectie detailhandel. 

 

Kandidaten kunnen zich hiervoor melden bij één van de bestuursleden. 

 

Controleer uw gegevens op website ondernemersvereniging 

De website van de ondernemersvereniging is nu volledig gevuld met de 

gegevens van alle leden. Controleer s.v.p. deze gegevens op juistheid en geef 

wijzigingen door aan de secretaris. Denk ook aan het gebruikte logo wat in nu 

veel gevallen ergens van het internet is afgeplukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/over-ovh/bestuur/


 

Nieuw lid: Restaurant Wolters 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

    

Ondernemer: Bart Sessink 

Website: www.restaurantwolters.nl 

 

Adres: t Dorp 94 

 

Bar Restaurant Wolters is een sfeervol, toegankelijk, kwalitatief culinair 

restaurant met een tongstrelende menukaart. Maar waar u ook van harte 

welkom bent voor een borrel of een klein gerechtje/fingerfood aan de gezellige 

bar. 

 

Nieuw lid: Easy Letters 

De ondernemersvereniging verwelkomt ook als nieuw lid: 

  

Ondernemer: Henny van Herpen 

Website: www.easyletters.nl 

 

Adres: Maasstraat 17  

 

Easy Letters is een ontwerpbureau met praktijkervaring. 

Van creatief idee tot en met de uitvoering van diverse drukwerkuitingen zoals 

briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, brochures, omslagmappen. Ook signing 

voor wagenpark, gevel, en special made products. Ontwerp van logo's, opmaak 

en plaatsing van advertenties en uiteraard nog meer.... 

 

KvK: Poging tot fraude met identiteitsgegevens  
[www.kvk.nl] 

Er gaat een frauduleuze brief rond waarbij een partij zich voordoet als de KvK en 

vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van alle eigenaren, vennoten, 

directeur of anderzijds bevoegden van ondernemingen. De KvK benadrukt met 

klem dat deze brief niet van haar afkomstig is en vraagt ondernemers extra alert 

te zijn en geen gehoor te geven aan de oproep in deze brief. 

 

http://www.restaurantwolters.nl/
http://www.easyletters.nl/
http://www.kvk.nl/


 

Lees hier verder en bekijk de voorbeeldbrief. 

 

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.kvk.nl/nieuws/2013-11-06---poging-tot-fraude-met-identiteitsgegevens/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

