
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 24-04-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging: bedrijfsbezoek bij autobedrijf Neelen op 11 mei 

 15 september: uitstapje naar de Markthal in Rotterdam 

 Nieuw lid: Bernheze Media 

 Nieuw lid: Dtv Oss | MFM Brabant 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging: bedrijfsbezoek bij autobedrijf Neelen op 11 mei 

Op maandagavond 11 mei staat een bedrijfsbezoek gepland bij autobedrijf 

Neelen. 

 

Alle leden zijn met hun partner van harte welkom. 

 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

15 september: uitstapje naar de Markthal in Rotterdam 

Het succesvolle tweejaarlijkse uitstapje van de ondernemersvereniging gaat dit 

jaar naar Rotterdam.  

 

Gepland staat o.a. een rondleiding in de Martkhal Rotterdam met daarbij een 

kijkje achter de schermen.  

 

Alle leden zijn met hun partner van harte welkom. Reserveer alvast de datum  

dinsdag 15 september in uw agenda. 

 

Nieuw lid: Bernheze Media 

De ondernemersvereniging verwelkomt als buitengewoon lid:  

 

 

 

http://www.autobedrijf-neelen.nl/
http://www.autobedrijf-neelen.nl/
http://markthalrotterdam.nl/


 

Website: www.bernhezemedia.nl 

 

Rian van Schijndel & Heidi Verwijst van Bernheze Media: 

 

Uw boodschap vertellen aan mensen die u nodig hebben. 

 

Diverse media hebben wij in eigen beheer! Digitaal en print.  

Voor uw wensen en binnen uw budget zijn er veel mogelijkheden. Van het 

maken van een website, adverteren via de Mooi-Bernheze-websites of 

DeMooiBernhezeKrant tot en met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en 

een communicatieplan.  

 

Gezien worden en een boodschap overbrengen die begrepen wordt, is niet altijd 

gemakkelijk. Wij, Bernheze Media, kunnen u daarbij helpen met aandacht voor 

de startende ondernemer, de ZZP-er en particulier. 

Alle disciplines die daarvoor nodig zijn hebben we in huis. Als u zegt wat u wilt 

vertellen en aan wie, zorgen wij voor de rest. 

 

Netwerken is ons op het lijf geschreven, naast alle communicatie en marketing 

mogelijkheden zijn we als mediakanaal van Bernheze goed op de hoogte van 

activiteiten en initiatieven van verenigingen, stichtingen en organisaties die we 

graag met u delen.  

 

Nieuw lid: Dtv Oss | MFM Brabant 

De ondernemersvereniging verwelkomt als buitengewoon lid:  

 

 

Website: www.d-tv.nl 

 

Contactpersoon: Jan van Leest  

 

Dtv/MFM is de publieke omroep voor de gemeenten Oss en Bernheze. 

Elke dag wordt nieuws gebracht op radio, televisie, internet en socialmedia. 

Naast nieuwsprogramma's worden ook variaprogramma uitgezonden die laten 

zien wat er leeft. Op die manier worden de inwoners niet alleen geïnformeerd 

over hun omgeving, maar ook aangezet om er actief deel van uit te maken. 

 

Dtv en MFM hebben een gezamenlijke redactie die het nieuws op Dtv en MFM 

verzorgt. De redactie is gevestigd aan de Angelenweg 153C in Oss. 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459249     

 

http://www.bernhezemedia.nl/
http://www.mooiheesch.nl/
http://demooibernhezekrant.nl/
http://www.d-tv.nl/
http://www.d-tv.nl/index.php/dtvmfm/over-dtv-mfm.html
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

