
 

 

NIEUWSBRIEF 

08-12-2015 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Presentaties en links bijeenkomst AgriFood Capital 18 november 

 Nieuw lid: De Heesche Verleiding 

 Nieuw lid: Tip & Top Projectenbureau 

 Nieuw lid: Roos Support 

 Veilig Zakelijk Internetten 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Presentaties en links bijeenkomst AgriFood Capital 18 november 

[info van gemeente Bernheze, aangevuld] 

Op woensdag 18 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de 

kansen die AgriFood Capital biedt aan ondernemers in Bernheze. 

 

In dit bericht een aantal adressen en links die mogelijk interessant zijn.  

 

Bijeenkomst 

De presentaties en het filmpje van de bijeenkomst van 18 november vindt u hier 

op de website van de gemeente. 

Aanmelden voor initiatief rondom kansen in het buitengebied / vrijkomende 

agrarische bedrijfsbebouwing kan bij Roel Schutten, directeur AgriFood Capital  

r.schutten@agrifoodcapital.nl 

 

Agrifood Capital: ondernemers, overheden en onderwijs werken samen in 

concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is 

Noordoost-Brabant topregio in agrifood.  

 Website: www.agrifoodcapital.nl 

 Aanmelden voor de nieuwsbrief 

 

Ondernemerslift+ faciliteert en stimuleert innovatieve startende en 

groeiende ondernemers in de regio Noordoost-Brabant.  

Zij doen dit onder andere door het coachen van starters, verstrekken van 
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leningen met zeer goede voorwaarden en door ondernemers in contact te 

brengen met interessante marktpartijen of kennisinstellingen.  

 Website: www.ondernemersliftplus.nl 

 Aanmelden voor de nieuwsbrief 

 Bekijk hier het filmpje over het aanbod van OndernemersLift+ 

 

Aanmelden voor ondersteuning bij innovatief idee of kennisvraag bij 

info@ondernemersliftplus.nl of bij Raymond van den Bos 06-43011999. 

Nieuw lid: De Heesche Verleiding 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Rémon van Teeffelen 

Adres: 't Dorp 76 

Tel.: 06-24335576 

Website: www.ijssalondeverleiding.nl 

 

Bij ijssalon/chocolaterie "De Heesche verleiding" kunt u genieten van ijs en 

ijscoupes. Daarnaast hebben ze een zeer ruim assortiment chocolade, van 

bonbons tot maatwerk chocolade in de ruimste zin van het woord.  

 

Maar u kunt ook terecht voor een heerlijke kop koffie of thee compleet, met een 

bonbon, bolletje ijs, en slagroom. En natuurlijk ook genieten van verse wafels en 

muffins. Dus laat u verleiden in de Heesche verleiding. En heeft u een feestje of 

een andere bijzondere gelegenheid dan kunt u ook de ijskar huren.  

Nieuw lid: Tip & Top Projectenbureau 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:   

 

Adres: Plantsoen 11 

Tel.: 06-17367148 

Website: www.tipentop.nl 

 

http://www.ondernemersliftplus.nl/
http://www.ondernemersliftplus.nl/contact/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.youtube.com/watch?v=lBBFImzDd3I
https://www.youtube.com/watch?v=lBBFImzDd3I
mailto:info@ondernemersliftplus.nl
http://www.ijssalondeverleiding.nl/
http://www.tipentop.nl/


 

Onderneemster Annelou van Noort: 

 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben vrouw, dochter, zus, tante, buurvrouw, 

vriendin, ondernemer. Maar vooral trotse mama van Maartje, Maud en Teun. 

Dol op hockeyen, hardlopen, boeken en chocolade.  

 

Als ondernemer vind ik het een uitdaging om onderwerpen die moeilijk zijn of 

lijken, toegankelijk te maken. Financiële educatie is een van deze onderwerpen. 

Met mijn boeken, lespakketten en vele praktische tips hoop ik kinderen, 

onderwijs en ouders een steuntje in de rug te kunnen geven. Samen aan de 

slag. Dat past ook bij mij. 

Nieuw lid: Roos Support 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:   

 

Adres: Narcislaan 25 

Tel.: 06-28882435 

Website: www.roossupport.nl 

 

Onderneemster Rosita van Berkom - van Lokven: 

 

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als management ondersteuner bij allerlei 

organisaties. Deze kennis en ervaring wil ik graag op ad interim basis inzetten 

om úw organisatie te ondersteunen. 

 

Als ervaren professional is het mijn uitdaging om bij verschillende 

opdrachtgevers mijn expertise optimaal in te zetten, zodat u zich als werkgever 

kunt richten op uw kernactiviteiten. Ik ben gedreven en resultaatgericht en hou 

ervan om werkzaamheden te coördineren en organiseren en structuur aan te 

brengen.  

Veilig Zakelijk Internetten 

[veiliginternetten.nl]  

Een betere beveiliging tegen cybercriminaliteit staat in de actualiteit. Op 

veiliginternetten.nl staan tips en adviezen over veilig zakelijk internetgebruik. 

 

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor 

stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te 
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internetten. Ze vinden er tips hoe ze veilig omgaan met hun online privacy, hoe 

ze veilig gebruik maken van wifi, wat ze kunt doen en laten op sociale media, en 

ze vinden er uitleg over hoe zij kinderen helpen veilig online te zijn. Deze site is 

bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet. 

 

Veiliginternetten.nl is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, 

het ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal Cybersecurity Centrum, ECP 

| Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   
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