
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 10-10-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 

 Bernhezer Business Event op 21 november - 2 leden van de OVH 

genomineerd! 

 Netwerken en marktverkenning in Rotterdam - verslag en foto's 

 Kasdiran Rechtspraktijk - rectificatie 

 Week van de Veiligheid - gratis trainingen online 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 

Op maandagavond 2 november staat een ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze datum alvast in uw agenda. 

 

Meer info volgt binnenkort. 

 

Bernhezer Business Event op 21 november - 2 leden van de OVH 

genomineerd! 
[www.bernhezerbusinessevent.nl] 

Op zaterdag 21 november a.s. vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2015 

plaats. Tijdens dit event wordt de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de 

Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Twee leden van de 

ondernemersvereniging zijn genomineerd! 

 

Genomineerd voor de BOP is Rob van Nistelrooij van Bouwbedrijf 

Gebroeders van Herpen B.V..  

De andere genomineerden zijn Rob Lunenburg van Lunenburg Events & More uit 

Loosbroek en Jo, Ria en zonen Jorg en Marc Verkuijlen van Verkuijlen Groente & 

Fruit uit Heeswijk-Dinther 

 

Genomineerd voor de JOP is Alwin van Erp van SNS Bank Heesch.  

De overige genomineerden in deze categorie zijn Judith Spierings en Hein 

Geenen  van Geenen Gardening uit Vorstenbosch en Bart Hoezen van Slim 

Telecom uit Heeswijk-Dinther. 

 

 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://www.herpenbouw.nl/
http://www.herpenbouw.nl/
http://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/banken/heesch.html


 

Voor meer info of voor het bestellen van kaarten zie 

www.bernhezerbusinessevent.nl 

 

Netwerken en marktverkenning in Rotterdam - verslag en foto's 

De grote belangstelling van de leden van de Ondernemersvereniging Heesch 

voor de tweejaarlijkse trip beloonde de inspanningen die de organisatie had 

geleverd om een leuk, leerzaam en boeiend programma samen te stellen. Op 15 

september stonden maar liefst 110 mensen te wachten op de bussen die hen 

naar Rotterdam zouden brengen. 

 

Onderweg waren er voldoende mogelijkheden om met elkaar te praten en een 

discussie op te starten. Eenmaal in Rotterdam aangekomen werden de haven en 

de skyline bewonderd vanaf een rondvaartboot met gids. 

 

Lees hier verder voor het complete verslag én de foto's 

 

Kasdiran Rechtspraktijk - rectificatie 

In de vorige nieuwsbrief was een foutje geslopen. 

 

Hierbij de juiste gegevens van Kasdiran Rechtspraktijk: 

 

Ondernemer Albert Kasdiran 

Adres: De Sikkel 10 

Tel.: 0412-484256 

Website: www.kasdiran.com 

 

Week van de Veiligheid - gratis trainingen online 
[www.veiligondernemenbeginthier.nl] 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert elk 

najaar 'De Week van de Veiligheid' om ondernemers bewuster te maken van 

veiligheidsrisico's. 

  

Dit jaar biedt zij ook gratis online trainingen aan: 'Diefstal en agressie' en 'Laat 

je niet overvallen'. Ondernemers kunnen via de site van het CCV verder de Veilig 

Ondernemen Scan doen. Dit beidt inzicht in verschillende criminaliteitsrisico's en 

het levert direct een onafhankelijk advies met veiligheids- en 

beveiligingsmaatregelen op. Speciaal voor het mkb (tot 50 fte's) is er ook nog de 

mogelijkheid om een gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) aan te 

vragen.  

 

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.bernhezerbusinessevent.nl/
http://demooibernhezekrant.nl/archief/51863-netwerken-en-marktverkenning-in-rotterdam
http://demooibernhezekrant.nl/archief/51863-netwerken-en-marktverkenning-in-rotterdam
http://www.kasdiran.com/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/winkelcriminaliteit/diefstal-en-agressie-de-baas-trainingen/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/veiligondernemen-scan/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/veiligondernemen-scan/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

