
 

 

NIEUWSBRIEF 

17-03-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand een volle nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Ledenvergadering met als bijzondere gast Tom Coronel 

 Bedrijfsbezoek Wihabo op 31 mei - vooraankondiging 

 Nieuw lid: Autobedrijf Ronnie Heesakkers 

 Nieuw lid: Totech Totaal Techniek 

 Schrijf nu in voor Heesch Presenteert 2016 

 Uitnodiging ontbijtbijeenkomst - Uitdagingen in de retailsector 

 Fiets mee in de strijd tegen kinderkanker 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Ledenvergadering met als bijzondere gast Tom Coronel 

Op dinsdag 19 april organiseren wij onze 

ledenvergadering. Deze avond zal voornamelijk bestaan 

uit een presentatie door Tom Coronel.  

 

Na afloop is er ook volop gelegenheid om samen bij te 

praten onder het genot van een drankje. 

 

Aanvang: 19:30 uur ontvangst 

Locatie: 'Tunneke 

 

De officiële uitnodiging komt binnenkort. 

 

 

 

 

 



 

Bedrijfsbezoek Wihabo op 31 mei - vooraankondiging 

Op dinsdagavond 31 mei staat een bedrijfsbezoek gepland bij drukkerij Wihabo. 

 

Alle leden zijn met hun partner van harte welkom. 

 

Meer informatie volgt nog. 

Nieuw lid: Autobedrijf Ronnie Heesakkers 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:   

 

Ondernemer: Ronny Heesakkers 

Adres: Nieuwe Erven 20 

Tel.: 0412-452265 

Website: www.autobedrijfronnieheesakkers.nl 

  

Autobedrijf "RONNIE HEESAKKERS" is uw vertrouwde adres voor: 

 Regulier onderhoud  

 Reparaties 

 APK- keuringen 

 Airco service 

 Schadeherstel 

 Schadetaxatie 

 Verkoop van nieuwe en gebruikte personenauto's en bedrijfsauto's 

Nieuw lid: Totech Totaal Techniek 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Hedwig van den Heuvel 

Adres: Voorste Groes 5 

Tel.: 0412-623284 

Website: www.totech.nl 

http://www.wihabo.nl/
http://www.autobedrijfronnieheesakkers.nl/
http://www.totech.nl/


 

  

Totech Totaal Techniek B.V. is opgericht in 2002. De oorsprong van Totech ligt 

in de aannemingswereld, de industrie en infraprojecten. In deze verschillende 

bedrijfstakken hebben we onze know-how opgedaan. 

 

Door onze werkwijze en jarenlange ervaring is Totech een ideale partner voor 

het opsporen, afdichten en herstellen van bouwtechnische problemen. 

Daarnaast bieden we mogelijkheden op het gebied van onderhoud, conserveren 

en probleemoplossingen bij vele soorten leidingen. 

 

Totech is voortdurend bezig met research en ontwikkeling, waardoor we in 

kunnen spelen op de nieuwste toepassingen in de bouwsector en industrie. 

 

Voor de Benelux heeft Totech een partnership gesloten met het Canadese 

bedrijf Xypex. Wereldwijd worden Xypex producten met veel succes gebruikt 

voor het beschermen en waterdicht maken van beton. Totech is exclusief 

distributeur voor de Benelux. 

Schrijf nu in voor Heesch Presenteert 2016 

 

 

[bericht van Stichting Heesch Presenteert]  

Na goed overleg met het Centrummanagement Heesch en de 

Ondernemersvereniging Heesch hebben wij besloten ons te laten leiden door de 

positieve reacties die wij hebben ontvangen op de mail in zake het draagvlak 

onderzoek. Omdat vele ondernemers het zeer jammer zouden vinden als het 

evenement niet doorgaat hebben wij dan ook besloten als organisatie om 

"Heesch Presenteert"  wel door te laten gaan en wel op zondag 11 september 

a.s. 

 

Maar wij hebben uw hulp hard nodig!  

 

Hoe eerder u inschrijft hoe eerder wij een beeld hebben van het aantal 

deelnemers en de activiteiten. En ook gezien het feit dat Heesch Presenteert 

zeer kort na de grote vakantie valt zouden wij het enorm op prijs stellen als u 

tijdig inschrijft. Alle inschrijvingen die voor of op 31 maart a.s. bij ons binnen 

zijn ontvangen 10% korting op de inschrijfkosten (niet op marktkraam en 

stroomaansluiting).  

 

JA ik doe mee! - ga naar het inschrijfformulier 

 

Wij begrijpen als organisatie maar al te goed dat het niet altijd meevalt om uw 

bedrijf te presenteren, wellicht kunnen we samen met u kijken naar de 

mogelijkheden. Of u kunt samen met uw collega ondernemers een 

http://www.heesch-presenteert.nl/inschrijfformulier2016/


 

gezamenlijke presentatie doen. Wij staan open voor uw ideeën. 

 

Wilt u niet deelnemen maar ons evenement wel een warm hart toedragen in de 

vorm van sponsoring, dan is uw bijdrage van harte welkom. Neem hiervoor 

contact met ons op. 

 

Hopelijk kunnen we samen met u wederom een gezellig en gevarieerd 

evenement neerzetten waar wij als Heesch trots op kunnen zijn.  

 

Stichting Heesch Presenteert 

Namens het bestuur 

Uitnodiging ontbijtbijeenkomst - Uitdagingen in de retailsector 

[van Rabobank Oss Bernheze] 

Beste ondernemer, 

 

De uitdagingen in de retailsector zijn groot. Bedrijfsmodellen kennen een steeds 

kortere houdbaarheid en er wordt dus steeds meer verwacht van de 

ondernemer. Er is sprake van meer leegstand in de winkelomgeving. Door 

branchevervaging moet u rekening houden met een andere vorm van 

concurrentie. Klanten zijn steeds kritischer en vragen meer aandacht voor 

beleving en lokale betrokkenheid. Online is geen kanaal meer, het is een way of 

living. Moet ik meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners? 

Vooruitkijken en anticiperen op deze marktontwikkelingen is meer dan ooit van 

groot belang om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. 

 

Om u hierbij te helpen, wil ik u graag uitnodigen voor een ontbijtbijeenkomst 

met als thema: "De uitdagingen in de retailsector". Sectormanager Véronique 

Bulthuis is de specialist van Rabobank Nederland op dit terrein en zij neemt u 

graag mee in de laatste ontwikkelingen binnen de branche. 

 

Naast de sectorkennis is het natuurlijk ook leuk om met andere ondernemers in 

uw branche van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigingen. 

Rabobank Oss Bernheze stelt hiervoor graag haar faciliteiten ter beschikking 

aan haar klanten in de retailsector.     

  

Programma     

Datum: woensdag 13 april 

Ontvangst (incl. ontbijt): 7:45 uur 

Aanvang presentatie: 8:00 uur 

Einde bijeenkomst: 9:30 uur  

Locatie: Financieel Adviescentrum te Heesch (Cereslaan 2)     

 

Aanmelden     

Heeft u interesse om bij deze ontbijtbijeenkomst aanwezig te zijn? Meldt u voor 

1 april  aan via bedrijven.ossbernheze@rabobank.nl. Het aantal plaatsen is 

beperkt. Uiteraard kunt u rekenen op een passend ontbijt bij deze bijeenkomst. 

Hiermee combineren wij het nuttige met het aangename. U bent van harte 

mailto:bedrijven.ossbernheze@rabobank.nl


 

uitgenodigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul van Tuijl 

Accountmanager MKB, Rabobank Oss Bernheze 

Telefoonnummer (0412) 45 78 00, Email bedrijven.ossbernheze@rabobank.nl 

Fiets mee in de strijd tegen kinderkanker 

[Lions Club Bernheze organiseert wielertoertocht voor Villa Joep] 

Op 18 juni 2016 vindt de eerste editie van Bike My Day plaats. Een 

sportief initiatief, georganiseerd door Lions Club Bernheze, met als doel zo veel 

mogelijk geld in te zamelen voor Villa Joep. Een fonds dat strijdt tegen 

neuroblastoom kinderkanker, door het financieren van onderzoek. Ook een 

bijdrage leveren? Dat kan! Door u, samen met uw team, in te schrijven als 

deelnemer of een team te sponsoren.  

 

Fietst u mee? 

Tussen zonsopkomst en zonsondergang leggen diverse teams in estafettevorm 

een wielertoertocht af. De 400 kilometer bestaat uit 20 rondes van 20 kilometer 

door de natuur van Bernheze, Oss en Landerd. En dat binnen 14 uur! Het 

startschot wordt gelost om 8.00 uur bij restaurant ’t Bomenpark te Heesch. 

Deelnemers hebben tot 22.00 uur de tijd om de tocht in teamverband af te 

leggen. Zo fietsen de teams een mooi bedrag bij elkaar voor Villa Joep. Het 

ultieme doel van Villa Joep? "Ieder kind met neuroblastoom kanker genezen”.  

 

Inschrijven of doneren kan via www.bikemyday.nl 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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

 

  

 

 

mailto:bedrijven.ossbernheze@rabobank.nl
http://www.bikemyday.nl/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
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