
 

 

NIEUWSBRIEF 

6-2-2017 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand een nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Agenda 2017 

 Her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bernheze 

 Nieuw lid: Beex Advies & Administratie 

 Bijeenkomst herinrichting 't Dorp op 9 februari 

 Maak je onderneming hét gesprek van de dag, zowel off- als online! 

 CDA Bernheze bijeenkomst Zorg en Economie op 9 februari 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Agenda 2017 

Eén succesvolle bijeenkomst is dit jaar al achter de rug. Op 17 januari vond de 

nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Hieronder de data voor de overige 

bijeenkomsten voor alle leden in 2017: 

 dinsdag 18-4-2017     ledenvergadering met borrel 

 woensdag 31-5-2017  bedrijfsbezoek 

 donderdag 13-7-2017 BBQ-zomerborrel 

 maandag 30-10-2017 ledenvergadering 

Ook ergens in 2017: het tweejaarlijkse uitstapje! 

Her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bernheze 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging is het nieuwe 

certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-

B)uitgereikt. Alle bedrijventerreinen in Bernheze zijn nu weer voor drie jaar 

gecertificeerd. 

In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en 

brandweer afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het 

bedrijventerrein aan te pakken. 

 

Meer informatie: www.kvo-bernheze.nl.  

http://www.kvo-bernheze.nl/


 

Nieuw lid: Beex Advies & Administratie 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Adres: Cruijsberg 9 

website: www.beexaa.nl 

 

Ondernemer Rolf Beex: 

"Beex Advies & Administratie heeft als missie het ontzorgen van de MKB en de 

agrarische ondernemer. Met ontzorgen bedoelen we: 'Doen, waar de klant 

behoefte aan heeft'. Met een proactieve houding zijn wij op zoek naar de echte 

behoeftes van de klant. Als de klant geen toegevoegde waarde ziet in bepaalde 

diensten en werkzaamheden zullen we dit uiteraard respecteren." 

 

Beex Advies voor o.a. financieel advies, financiële administratie, fiscale 

aangiftes en subsidie advies. 

Bijeenkomst herinrichting 't Dorp op 9 februari 

Op donderdag 9 januari om 19:30 uur in Cultureel Centrum de Pas organiseert 

de gemeente een bijeenkomst voor de herinrichting van 't Dorp tussen Pastoor 

Scheepensstraat en Sgt. Thompsonstraat.  

Het plan zoals dat in januari is gepresenteerd en besproken is nu aangepast en 

wordt op deze avond besproken en vastgesteld.  

 

Agenda: 

19.30 uur Welkom door wethouder Wijdeven. 

19.35 uur presentatie en uitleg tekening herinrichting door Wil van de Ven. 

19.40 uur vragen en opmerkingen over de herinrichting. 

20.10 uur fasering en planning. 

20.25 uur vaststelling ontwerp. 

20.30 uur sluiting door wethouder Wijdeven.  

Maak je onderneming hét gesprek van de dag, zowel off- als 

online! 

[www.starterssucces.nl] 

Na Oss, trekt Starters Succes nu ook naar de Gemeente Bernheze: 

Ondernemersevent Oss-Bernheze 

http://www.beexaa.nl/
http://www.starterssucces.nl/


 

 

Tijdens het Ondernemersevent Oss-Bernheze op woensdagavond 22 februari 

leer je alles over free publicity. En dat is nodig, want free publicity gaat 

tegenwoordig verder dan enkel de krant, nieuwssites, radio en televisie. Ook op 

social media valt heel veel gratis publiciteit te behalen. Wij geven je tips & 

tricks hoe je op kunt vallen in de media, zowel off- als online. 

 

We beginnen de avond met een live radio-uitzending van BNR Gangmakers, het 

programma voor én door ondernemers. Presentator Maarten Bouwhuis stelt 

regionale actualiteiten centraal, legt de link naar free publicity en gaat hierover 

in debat met enkele ondernemende boegbeelden uit de regio. 

 

Na de uitzending neemt Maarten je mee in de do’s en don’ts bij redacteuren en 

journalisten. 

Noteer in je agenda: 

Woensdag 22 februari 

18.00 - 21.30 uur | De Pas, De Misse 4, Heesch 

Wij zorgen voor een lekker kopje soep en een broodje. 

 

Meer info en aanmelden 

CDA Bernheze bijeenkomst Zorg en Economie op 9 februari  

[uitnodiging van CDA Bernheze] 

Op donderdag 9 februari 2017 organiseert het CDA Bernheze een 

themabijeenkomst in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen met als 

onderwerp Zorg en Economie: 

 

We hebben voor deze avond drie sprekers uit onze eigen omgeving (Caroline 

van den Akker, John van Krieken, Huub Fransen) bereid gevonden iets te 

vertellen over hun ervaringen in Zorg en Economie. Daarnaast zijn twee 

regionale kandidaat-Kamerleden (Rene Peters en Stijn Steenbakkers) aanwezig 

om hun visie te geven op enerzijds "innovatie in de zorg" en anderzijds "de 

mogelijkheden voor familiebedrijven in een veranderende economie". 

  

Wij nodigen iedereen met belangstelling voor de thema's "Zorg" en "Economie" 

uit aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst, met een regionaal Brabants karakter, 

wordt gehouden in Cultureel Centrum "Nesterle" aan de Parkstraat 2 in 

Nistelrode. Vanaf 19.45 uur gaan de deuren open. Wij stellen het zeer op prijs 

u deze avond te mogen begroeten en we hopen op een grote inbreng van alle 

aanwezigen.  

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

http://www.starterssucces.nl/ondernemersevent-oss-bernheze-live-radio-uitzending-bnr-gangmakers/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/


 

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