
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  
 14-11-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Uitnodiging opening nieuw pand WomenWorks 

 Uitnodiging gratis seminar 'Ondernemen in de circulaire economie' 

 Herinrichting centrum Heesch 

 Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze: “Maak werk van je passie” 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Uitnodiging opening nieuw pand WomenWorks 
[www.womenworks.nl] 

Uitnodiging voor alle leden van de ondernemersvereniging:(zie ook de bijlage) 

 

We willen je graag uitnodigen op 28 november van 16:00 tot 20:00 om onder 

het genot van een drankje te toasten op ons nieuwe pand. 

 

Hanneke & Suzan 

 

WomenWorks 

Bosschebaan 68 

5384 VZ Heesch 

 

 
Uitnodiging gratis seminar 'Ondernemen in de circulaire economie' 
[www.ondernemerslokaal.nl] 

Het Ondernemerslokaal nodigt alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith 

van harte uit voor een gratis inspirerend seminar over de circulaire economie op 

maandagavond 17 november in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. 

 

Met de ontwikkeling van de circulaire economie bevindt uw onderneming zich in 

een ander speelveld. Spreker Willem Lageweg, directeur van MVO 

Nederland, neemt u tijdens het seminar mee in de kansen van de circulaire 

economie voor uw bedrijf en ondernemingsplannen. Succesvol opereren in een 

economie waarin 'gebruik' steeds meer terrein wint ten opzichte van 'verbruik', 

 

http://www.womenworks.nl/
http://www.ondernemerslokaal.nl/


 

vraagt om aanpassingen van uw bedrijfsvoering en de manier waarop u uw 

producten en diensten produceert en ontwerpt. We groeien naar een economie 

die een positieve spiraal creëert, die welvaart bevordert in een wereld van 

eindige hulpbronnen. 

 

Afscheid Joep Kok 

Tijdens het seminar neemt Joep Kok afscheid van zijn rol als directievoorzitter bij 

Rabobank Bernheze Maasland.  

 

Programma 

19.30 uur Ontvangst 

20.00 uur Welkom 

20.15 uur Presentatie Willem Lageweg 

21.15 uur Afscheid Joep Kok 

21.45 uur Naborrel 

 

Aanmelden voor het seminar kan op www.ondernemerslokaal.nl. 

 

Herinrichting centrum Heesch 

[www.bernheze.org] 

Tijdens een druk bezochte avond in Cultureel Centrum de Pas in Heesch op 

maandag 10 november, zijn de plannen voor het nieuwe centrum van Heesch 

gepresenteerd. 

 

De gemeente stelt de inbreng van ondernemers, bewoners en andere 

belanghebbenden van dit plan zeer op prijs. Er werd druk gediscussieerd over 

parkeerplaatsen, verkeersveiligheid voor fietsers, de inrichting van het plein en 

vele andere onderwerpen. In groepjes kon men op een grote tekening aangeven 

waar de knelpunten liggen en wat de wensen zijn. Deze worden verwerkt in een 

nieuw plan, waarna de gemeente in december weer opnieuw met de 

belanghebbenden om tafel gaat. 

 

Hier op de website van de gemeente vindt u de presentatie van het plan, een 

overzichtstekening en een impressie van de te gebruiken materialen. 

 

Als u nog ideeën heeft of vragen dan kunt u contact opnemen met de 

projectleider Wil van de Ven, bij voorkeur via e-mail gemeente@bernheze.org en 

telefonisch (0412) 45 88 88. 

 

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze: “Maak werk van je passie” 

[www.vovbernheze.nl] 

Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze en omstreken organiseert 

vrijdag 28 november “Maak werk van je passie”. Tijdens deze bijeenkomst zullen 

Maud van Erp (namens VDB Advocaten), Monique Genevace (namens het UWV), 

Marijke den Otter (namens de Rabobank Bernheze Maasland) en Marjo de Louw 

(namens Starters Succes) op het podium staan. Zij delen hun kennis over het 

bedrijfsleven, praten vanuit hun ervaring met het begeleiden van startende 

ondernemers en geven handige tips.  

 

Datum 28 november 2014 

http://www.ondernemerslokaal.nl/
http;/www.bernheze.org
http://www.bernheze.org/de-gemeente/nieuwsberichten_41763/item/herinrichting-centrum-heesch_89935.html
mailto:gemeente@bernheze.org
http://www.vovbernheze.nl/


 

Tijd 12.30-16.00 

Locatie Nesterlé, Nistelrode\' 

Kosten bedragen €12,50 inclusief lunch 

 

http://www.vovbernheze.nl/meetings/36/agenda-meetings 

 

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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