
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 03-09-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Houthandel van der Heijden uit Heesch genomineerd voor ondernemer 

van het jaar 2014 

 Bericht van Centrummanagement Heesch 

 Najaarsseminar met Generaal Peter van Uhm op 1 oktober 

 Word slimmer dan een crimineel 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Houthandel van der Heijden uit Heesch genomineerd voor 

ondernemer van het jaar 2014 
[www.bernhezerbusinessevent.nl] 

De genomineerden voor de felbegeerde ‘trofee’ Bernhezer ondernemer van het 

jaar zijn bekend. De jury van het Bernhezer Business Event is het erover eens 

dat Heerkens groente en fruit (Nistelrode), XRC services (Nistelrode) en 

Houthandel van der Heijden  (Heesch) dit jaar mogen gaan strijden voor de 

definitieve uitverkiezing van Bernhezer Ondernemer van het jaar 2014. Het feit 

dat deze ondernemingen zijn genomineerd is op zich al een prestatie van 

formaat en een felicitatie waard.  

 

Voor de jaarlijkse ‘aanmoedigingsprijs’ - Beste jonge ondernermer - zijn 

eveneens drie ondernemers geselecteerd: Autoroel’s (Heeswijk-Dinther), Buro 

Tweevoud (Heeswijk-Dinther) en Johnnie & Mieke’s dagwinkel (Vorstenbosch). 

 

Bernhezer Business Event op 4 oktober 

Wie uiteindelijk winnaar wordt en de titel Bernhezer ondernemer van het jaar 

2014 of beste jonge ondernemer mag dragen blijft nog even een verrassing. 

Bekendmaking hiervan zal namelijk één van de hoogtepunten zijn op het 

Bernhezer Business Event dat plaatsvindt op zaterdag 4 oktober aanstaande bij 

Langenhuizen Plant aan de Nistelrodesedijk in Loosbroek. 

 

Meer info en kaartverkoop. 

 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://www.houthandelvanderheijden.nl/
http://www.bernhezerbusinessevent.nl/


 

 
 

Bericht van Centrummanagement Heesch 
[www.centrumheesch.nl] 

 

Herinrichting Centrum 

Onlangs zijn er gesprekken geweest met Gemeente Bernheze, 

Ondernemersvereniging Heesch en Stg. Centrum Management Heesch over de 

volgende fase van de herinrichting. Dit betreft het parkeerterrein aan de 

Beellandstraat en de route hiernaar toe. Wordt dit eenrichtingsverkeer of toch 

een fietsstraat? Wat gebeurt er met verlichting en veiligheid op dit nieuwe 

parkeerterrein en de huidige parkeerplaatsen achter de Eijnderic en de aanleg 

van riolering richting de A50. Het plan is om eind november met deze fase te 

starten. 

Er wordt nog een informatieavond georganiseerd voor betrokkenen. We houden 

u op de hoogte middels onze column in De Mooi Bernheze Krant, website en 

Facebookpagina Centrum Heesch. 

 

Wat maakt Heesch, Heesch? 

Werkgroep Het Nieuwe Winkelen wil antwoord krijgen op de vraag 'Wat maakt 

Heesch, Heesch?' Hiervoor wordt een enquête ontwikkeld en de wens is om de 

enquête uit te voeren begin volgend jaar in Heesch en omliggende kernen. Met 

de uitkomst van deze enquête wordt een communicatieplan opgesteld en worden 

trainingen voorbereid voor het economische versterken van het centrum. 

Ondernemers en gemeente-ambtenaren zullen hiervoor worden uitgenodigd. 

 

Zichtbaarheid 

Werkgroep Promotie stelt een plan op voor het meer zichtbaar zijn van de 

Stichting. Media zoals de website, de vaste column en de Facebookpagina zorgen 

voor het delen van informatie. We zoeken ook naar een mogelijkheid om meer 

fysiek aanwezig te zijn in het centrum met 'de open deur en de koffie staat 

klaar'. 

 

 

 
Najaarsseminar met Generaal Peter van Uhm op 1 oktober 
[www.ondernemerslokaal.nl] 

Het Ondernemerslokaal nodigt alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith 

van harte uit voor een gratis inspirerend seminar met voormalig commandant 

der Nederlandse Strijdkrachten Generaal Van Uhm. U bent van harte welkom op 

woensdagavond 1 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. 

Generaal van Uhm neemt u tijdens zijn bevlogen verhaal mee in de keerpunten 

uit zijn carrière die hem gevormd hebben tot wie hij nu is. Met anekdotes snijdt 

hij onderwerpen als leiderschap, teambuilding en crisis, time- en 

stressmanagement aan. 

 

Na afloop van het programma is er de mogelijkheid om tijdens een 

http://www.centrumheesch.nl/
http://www.ondernemerslokaal.nl/


 

netwerkborrel na te praten met andere aanwezigen. 

 

Programma: 

20.00 uur Ontvangst 

20.30 uur Welkom door Joep Kok, directievoorzitter Rabobank Bernheze  

              Maasland 

20.45 uur Lezing door Generaal Peter van Uhm 

21.45 uur Netwerkborrel 

 

Meer info en inschrijven. 

 

Word slimmer dan een crimineel 
[www.veiligondernemenscan.nl] 

 

Doe de Veilig Ondernemen Scan  

 

Beantwoord binnen 5 minuten de vragen in de scan en krijg in zeven stappen 

inzicht in wat je kunt doen om de veiligheid van jouw bedrijf te verbeteren! 

Wees de crimineel te slim af met de gratis tips die je daarna in je mailbox krijgt. 

 

De Veilig Ondernemen Scan is opgesteld door het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

 

 

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     

 

 

https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/01-10-2014_najaarsseminar_met_generaal_peter_van_uhm/
http://www.veiligondernemenscan.nl/
http://www.veiligondernemenscan.nl/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

