
 

 

NIEUWSBRIEF 

07-06-2017 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand een volle nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Bijeenkomst 4 juli over mogelijkheden AgriFood Capital 

 BBQ/Zomerborrel op 13 juli 

 Ondernemersvereniging Heesch actiever op facebook 

 Nieuw lid: Wingens Webdesign 

 Nieuw lid: Kamp Promogifts 

 Een veilige en gezonde werkplek levert meer op dan het kost! 

 OOvB presenteert “De Avond van de Ondernemer” 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Bijeenkomst 4 juli over mogelijkheden AgriFood Capital  

[bericht van gemeente Bernheze] 

‘Innovatief ondernemen in Bernheze doe je niet alleen’ 

 

AgriFood Capital biedt bedrijven volop kansen om innovatief te ondernemen;  

Het krachtige netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden 

binnen AgriFood Capital biedt grote én kleine bedrijven volop mogelijkheden om 

ideeën om te zetten tot nieuwe omzet. 

 

Dat kan ook voor u interessant zijn! Daarom organiseert de gemeente 

Bernheze  een bijeenkomst waarin u kennis kunt maken met deze 

mogelijkheden. Zoals toegang tot kennis, talent of door een financieel steuntje 

in de rug. Collega-ondernemers uit Bernheze vertellen u over hun ervaringen. 

 

Niet alleen Agrofood 

Succesvolle projecten bevinden zich vaak op het snijvlak van verschillende 

sectoren. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen tussen ICT en zorg, food en 

design of bouw en high tech. Daarom is de bijeenkomst niet alleen interessant 

voor ondernemers in de agrofoodsector, maar voor alle MKB ondernemers in 

Bernheze. 

 

Wanneer en waar? 

Wij ontmoeten u graag op dinsdagavond 4 juli 2017 in De Heische Hoeve in 

Loosbroek. In de week van 5 juni ontvangen alle ondernemers een uitnodiging 



 

met meer informatie over het programma en de sprekers.  

Wilt u daar niet op wachten? U kunt zich alvast aanmelden bij Jossien Bouter 

(j.bouter@bernheze.org of via telefoonnummer 14 0412). 

 

BBQ/Zomerborrel op 13 juli  

De BBQ/zomerborrel voor alle leden (met partner) staat gepland op 

donderdagavond 13 juli. 

 

Locatie: Brasserie 't Oude Raadhuis.  

 

De officiële uitnodiging volgt nog. Reserveer alvast ruimte in uw agenda 

Ondernemersvereniging Heesch actiever op facebook 

Dit jaar is Ondernemersvereniging Heesch meer actief geworden op facebook.  

 

Kijk op facebook ondernemersverenigingheesch voor de diverse berichtjes, 

informatie over activiteiten, foto's etcetera. En liken natuurlijk! 

Nieuw lid: Wingens Webdesign 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid  

 

Adres: Cruijsberg 3 

website: www.wingenswebdesign.nl  

 

Ondernemer Rick Wingens: 

 

Wingens Webdesign is een jong bedrijf uit Heesch gericht op : 

 offline media - ontwerpen logo's, huisstijl 

 online media - ontwerp en realisatie websites 

 social media - advies en ondersteuning bij promotie via social media 

Kijk op mijn website voor de succesvolle afgeronde projecten! 

 

 

mailto:j.bouter@bernheze.org
http://www.ouderaadhuisheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
http://www.wingenswebdesign.nl/


 

Nieuw lid: Kamp Promogifts 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid  

 

Adres: Hoogstraat 34 

website: www.kamppromogifts.nl 

 

Ondernemer Theo Kamp:  

 

Persoonlijke benadering en maatwerk-advies, zakendoen is altijd mensenwerk 

en vraagt om inlevingsvermogen, vernieuwend denken want niets is zo 

veranderlijk als de mens. 

Met een ruim en origineel assortiment speelt Kamp Promogifts daar op in. 

Maatwerk, in elk segment en op alle niveaus. Met creativiteit en in 

samenspraak met u komen ideeën tot leven. 

 

Kortom, alles wat te bedrukken, te borduren of te graveren is met een logo of 

tekst op het gebied van relatiegeschenken, promotionele artikelen, give aways 

en gadgets. 

 

Kamp Promogifts gaat door waar een ander stopt! 

Een veilige en gezonde werkplek levert meer op dan het kost! 

[MKB-Nederland in het kader van de week van de RI&E in juni] 

Ondernemers en managers denken vaak dat het organiseren van een veilige en 

gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig 

oplevert. Je moet risico’s inventariseren, een plan van aanpak opstellen én 

natuurlijk uitvoeren. Dat kost tijd en geld. Maar die investering verdient zich 

makkelijk terug met bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim en gemotiveerder 

personeel. 

 

Lees hier verder of ga direct door naar de site van het Steunpunt RI&E met 

daar een kosten-baten overzicht wat een veilige en gezonde werkplek eigenlijk 

oplevert. 

OOvB presenteert “De Avond van de Ondernemer” op 22 juni 

[uitnodiging voor alle ondernemers van OOvB] 

Op donderdagavond 22 juni organiseert OOvB adviseurs en accountants in 

Theater de Pas een bijeenkomst onder de naam “De Avond van de 

Ondernemer” met als onderwerp bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht. 

 

https://kamppromogifts.nl/
https://www.mkb.nl/weekbulletin/een-veilige-en-gezonde-werkplek-levert-meer-op-dan-het-kost?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-Nederland&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail
http://www.rie.nl/kostenbaten/


 

Tijdens deze ondernemersavond, die aanvangt om 20.00 uur, houdt interviewer 

Mathieu Bosch twee interviewsessies met aan tafel een aantal lokale mannelijke 

ondernemers én een tafel met lokale vrouwelijke ondernemers.  

 

Na de interviewsessies geven een drietal startende en innovatieve ondernemers 

een ‘pitch’ voor het ondernemerspubliek. De pitch wordt geleid door Maddy 

Goossens, voorzitter Contactgroep Veghelse Ondernemers, investeerder en 

voormalig eigenaar van Goossens Wonen en Slapen.  

 

OOvB’s Avond van de Ondernemer is gratis toegankelijk voor alle ondernemers 

in de regio. Inschrijven kan via www.oovb.nl. Zie daar ook het volledige 

programma. 

 

De tafelgasten zijn: 

Jasper Exters – vennoot OOvB adviseurs en accountants 

Bert Zonnenberg – manager Grootzakelijk Rabobank Oss-Bernheze 

Paul van Tilburg – Van Tilburg Mode en Sport 

Remon Dijkhoff – Gebr. Dijkhoff BV 

Bert-Jan van Dinter – VDS Semo 

 

Marjon van de Ven – manager MKB Rabobank Oss-Bernheze 

Ilse Lamers – De Bakkers Lamers 

Marion Bongers – Marion Beautysalon 

Marielle Heerkens – Heerkens Groente & Fruit 

Sandra Malka van Uden – Rosco Bouw 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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

 

  

 

 

http://link.oovb.nl/agenda/oovb-presenteert/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

