
 

 

NIEUWSBRIEF 

21-12-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuwjaarsborrel op dinsdagavond 17 januari 

 Glasvezel: 'We mogen deze boot niet missen' 

 Bestel voor 1 januari een glasvezelpakket bij Trined en 

bespaar € 450,- 

 AgriFood Capital Monitor 2016 is uit 

 MKB Trends 2017 

 Word geen doelwit. Doe de Cyber Risico Scan  

 

Namens het gehele bestuur prettige feestdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Nieuwjaarsborrel op dinsdagavond 17 januari 

Ook de ondernemersvereniging gaat weer beginnen aan een nieuw jaar. Als 

bestuur willen wij graag met alle leden en hun partners het glas heffen op een 

succesvol 2017. 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 17 januari in café 't Tunneke. 

 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 

Glasvezel: 'We mogen deze boot niet missen' 

[bericht in DeMooiBernhezeKrant]  

Heesch – Leuker kunnen ze het niet maken, nu de aansluiting van glasvezel 

gratis is en een abonnement nauwelijks meer kost dan welke andere verbinding 

ook. Mensen die nu al wat extra’s in hun pakket hebben, kunnen met glasvezel 

zelfs goedkoper uit zijn. Maar dan moeten er vóór 1 januari 2017 wel voldoende 

aanmeldingen zijn, anders gaat het feest niet door! 

 

Het aantal aanmeldingen voor glasvezel in Bernheze is nog lang niet voldoende. 

http://demooibernhezekrant.nl/archief/63816-ondernemersvereniging-heesch-we-mogen-deze-boot-niet-missen


 

Reden voor Ondernemersvereniging Heesch (OVH) om aan de bel te trekken. 

Michiel Peters, Rob van Heugten en Frank van Weerdenburg houden een 

gloedvol betoog over de noodzaak van glasvezel in de toekomst en de gunstige 

voorwaarden van de huidige deal. 

 

Lees hier verder over o.a de noodzaak en het geringe risico van de overstap.  

 

Plus- en minpunten 

Glasvezel: De 40 plussen en het ene hobbeltje. 

Voor meer info zie ook de facebookpagina van Stichting Glasvezel Bernheze 

Bestel voor 1 januari een glasvezelpakket bij Trined en  

bespaar € 450,- 

Trined is een onafhankelijke provider en levert al 17 jaar internetdiensten met 

een focus op regionale glasvezelnetwerken. 

 

Speciaal voor bedrijven heeft Trined een tweetal zakelijke pakketten. 

 

Beide pakketten bieden (voor slechts € 55,- per maand): 

 500Mbps internetverbinding (basis) 

 Gratis installatie door een installatiemonteur 

 24-uurs klantenservice via 0800-9030 

 PIN- en Alarm-over-IP certificering 

 

Optioneel beschikbaar: 

 Upgrade naar 1Gb internetverbinding 

 PSTN-aansluiting(en) 

 ISDN-aansluiting 

 Digitale televisie 

 Interactieve televisie 

Download hier: 

- overzicht van de zakelijke pakketten 

- zakelijke inschrijfformulier 

 

Of bestel direct via de link bestelformulier Trined (via E-Fiber Bernheze) 

AgriFood Capital Monitor 2016 is uit 

[[www.agrifoodcapital.nl]  

De economie van Noordoost-Brabant trekt aan. Sinds 2013 daalt de 

werkloosheid, stijgt het aantal banen en is het bruto regionaal product gegroeid 

tot 26,2 miljard euro. De agrifood sector levert een belangrijke bijdrage aan 

deze economische groei. De noodzaak om te blijven investeren in 

ondernemerschap, talent en kwaliteit van de leefomgeving in Noordoost-

http://demooibernhezekrant.nl/archief/63816-ondernemersvereniging-heesch-we-mogen-deze-boot-niet-missen
http://mooibernheze.nl/nieuws/6922/33933/glasvezel-de-40-plussen-en-het-ene-hobbeltje
https://www.facebook.com/Stichting-Glasvezel-Bernheze-341854389481584/
http://www.trined.nl/netwerken/e-fiber/bernheze/
http://www.trined.nl/netwerken/e-fiber/zakelijk/
http://www.trined.nl/upload/docs/brochure-trined-zakelijk-lr.pdf
http://www.trined.nl/upload/docs/inschrijfformulier-e-fiber-zakelijk.pdf
https://www.trikx.nl/bestellen/
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/


 

Brabant blijft echter onverminderd groot. Dat geldt eveneens voor 

maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en 

duurzaamheid. 

  

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de AgriFood Capital Monitor 2016l die 

gisteren is gepresenteerd. De Monitor is in 2014 ontwikkeld door AgriFood 

Capital om de economische en maatschappelijke prestaties van Noordoost-

Brabant te meten. Het instrument laat trends en ontwikkelingen in de regio 

over een langere periode zien. De prestatie van de regio wordt afgezet tegen 

provinciale en landelijke scores. Vanaf dit jaar is de Monitor online beschikbaar. 

MKB Trends 2017 

[www.mkbservicedesk.nl]  

Ondernemen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt in 2017 een andere 

betekenis. Dat blijkt uit de drie MKB Trends 2017, die zijn opgesteld door Dutch 

Network Group (DNG), autoriteit op het gebied van ondernemerssupport en 

gelieerd aan MKB-Nederland, op basis van gesprekken met experts, eigen 

observaties en de MKB Monitor*. 

  

MKB Trends 2017: 

1.     van oude naar nieuwe structuren 

2.     van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag 

3.     van straks naar nu, gewoon omdat het kan 

Word geen doelwit. Doe de Cyber Risico Scan  

[www.mkb.nl]  

Let je als bedrijf niet goed op? Dan ben je een doelwit voor cybercrime. Wat 

moet je doen als ze het op jouw onderneming gemunt hebben? 

 

Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de websites onvoldoende beveiligd is, 

dit treft ook het MKB. Inbreuk op de digitale bedrijfsvoering van ondernemers 

komt dus vaak voor. De gevolgen hiervan zijn desastreus; voor klant en bedrijf. 

Benieuwd naar de veiligheid van jouw bedrijfsvoering?  

 

Lees hier verder 

 

Voer de Cyber Risico Scan uit 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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

 

  

http://public.tableau.com/profile/agrifood.capital#%21/vizhome/AgriFoodCapitalMonitor2016/Voorpagina
http://www.mkbservicedesk.nl/10644/mkb-trends-2017.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/10645/van-oude-naar-nieuwe-structuren.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/10646/van-vaste-segmenten-naar-vloeibaar-gedrag.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/10647/van-straks-naar-gewoon-omdat-kan.htm
http://www.mkb.nl/
https://www.mkb.nl/weekbulletin/word-geen-doelwit-voer-de-cyber-risico-scan-uit
https://www.veiligzakelijkinternetten.nl/scan-6?utm_source=MKB-NL&utm_medium=communicatiepakket&utm_campaign=cyber-risico-scan
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl


 

 

 


