
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 19-09-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 3 november 

 U komt 4 oktober toch ook naar het Bernhezer Business Event? 

 Nieuw lid: Spanjers voor Dier en Tuin 

 VVD-Bernheze: viert 35 jaar met thema-avond op 29 september 

 Verkiezing van The Next Entrepeneur 2014 

 MKB Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging: borrel en ledenvergadering op 3 november 

Op maandag 3 november staat een korte ledenvergadering met aansluitend een 

(lange) borrel gepland. 

 

Locatie: Café 't Tunneke 

 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

U komt 4 oktober toch ook naar het Bernhezer Business Event? 
[www.bernhezerbusinessevent.nl / www.bernheze.org] 

Vorig jaar was het Bernhezer Business Event een grandioos succes. We waren te 

gast bij Geert en Sandra Hermes in Nistelrode en alle 500 kaarten waren 

uitverkocht. 

 

Onze gastheer dit jaar is Langenhuizen Plant in Loosbroek. En ook nu belooft het 

weer een fantastisch feest te worden, waar u culinair in de watten wordt 

gelegd en waar u tot in de late uurtjes kunt feesten.  

 

Uiteraard is de bekendmaking van de ondernemer en de jonge ondernemer 

een niet te weg te denken onderdeel van de avond. Daarnaast kunt u 

netwerken en relaties ontmoeten. Maar vooral ook is het Bernhezer Business 

Event een avond waarin gezellig samenzijn onder het genot van heerlijke 

hapjes, een drankje en goede muziek centraal staat. Een evenement voor en 

door ondernemers georganiseerd. 

 

U kunt kaarten bestellen, maar u heeft ook nog de mogelijkheid om sponsor of 

vriend van dit onvergetelijke evenement te worden. Ga naar 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://www.bernheze.org/


 

www.bernhezerbusinessevent.nl voor uw aanmelding als vriend of sponsor of om 

losse kaarten te bestellen. 

 

Graag tot ziens op 4 oktober! 

 

Nieuw lid: Spanjers voor Dier en Tuin 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

  

Spanjers voor Dier en Tuin 

Ondernemers: Peter en Magreet Spanjers 

Adres: Schoonstraat 2a 

Website: www.spanjersvoordierentuin.nl 

 

Spanjers voor Dier en Tuin, dè specialist in huisdier- en tuinbenodigdheden. 

Al 50 jaar een begrip voor Schaijk en omgeving, nu ook in Heesch gevestigd. 

 

Peter en Magreet Spanjers hebben recent Faunaland aan de Schoonstraat 

overgenomen. De winkel is nu heringericht en heropend volgens het concept 

Discus met een nieuw en uitgebreid assortiment. 

 

VVD-Bernheze: viert 35 jaar met thema-avond op 29 september 
[uitnodiging VVD-Bernheze] 

De VVD-Bernheze nodigt alle leden van de ondernemersvereniging uit voor de 

viering van 35 jaar VVD-Bernheze én voor een thema-avond op maandag 29 

september.  

Voor deze avond zijn als sprekers uitgenodigd: 

- Cora van Nieuwenhuizen, lid van het Europese parlement namens de VVD 

- Sjoerd Potters, lid van de Tweede Kamer voor de VVD 

 

Na sluiting van het programma biedt de VVD-Bernheze een ieder een drankje en 

een hapje aan, waarbij tevens gelegenheid bestaat om het bestuur te feliciteren. 

 

De avond wordt gehouden op 29 september 2014 in Cultureel Centrum de Pas, 

in Zaal d ’n Herd. Aanvang: 20.00 uur.  

 

Programma: 

20.00 uur  Openingswoord door de voorzitter 

20.05 uur  Terugblik op 35 jaar VVD afdeling-Heesch/Bernheze 

20.15 uur  Vanuit het Europese Parlement, betekenis van de Europese Unie  

               voor Nederland en haar inwoners door Cora van Nieuwenhuizen 

20.45 uur  pauze 

21.00 uur  Uitleg van de Participatiewet, nieuwe bijstandswet  

               door Sjoerd Potters 

21.30 uur  Gelegenheid tot vragen stellen aan de inleiders. 

22.00 uur  Sluiting 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://www.spanjersvoordierentuin.nl/


 

Verkiezing van The Next Entrepeneur 2014 

Ben je in de afgelopen twee jaar een onderneming gestart en vind je dat jij de 

meest vernieuwende starter van Nederland bent? Doe dan mee aan de 

verkiezing van The Next Entrepreneur en maak kans op € 12.500, landelijke 

bekendheid en toegang tot vele netwerken.  

 

Om startende ondernemers te ondersteunen en kansen te vergroten organiseren 

MKB-Nederland en de Rabobank voor het derde jaar op rij The Next 

Entrepreneur. The Next Entrepreneur biedt je als (potentiële) starter de kennis 

over de belangrijkste ondernemersthema’s, inspirerende praktijkcases en een 

netwerk dat je verder helpt. Alle kennis van de Rabobank en MKB-Nederland zijn 

gebundeld om jou verder te helpen. Of je nu nog moet starten of al een paar 

jaar aan het ondernemen bent: The Next Entrepreneur is er voor alle starters 

met ambitie! 

 

Lees meer over The Next Entrepeneur 

 

MKB Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 
[MKB-Nederland] 

In deze nieuwsbrief van MKB-Nederland - zie bijlage – een overzicht met de 

belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de op Prinsjesdag ingediende 

begrotingen en het belastingplan 2015 

 

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.thenextentrepreneur.nl/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

