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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Vooraankondiging BBQ (9-sept) en bedrijfsbezoek (20 okt)
Heesch-West - bijeenkomst ontwerpbestemmingsplan op 22 juni
Stichting WIJ Heesch zoekt transportmiddel
Online meer verkopen
Vitaliteit loont!
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Vooraankondiging BBQ (9-sept) en bedrijfsbezoek (20 okt)
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en het lijkt ernaar uit te zien dat er na
de zomervakantie nog minder beperkingen gelden.
De eerste fysieke bijeenkomsten van de Ondernemersvereniging Heesch zijn weer
gepland.
Reserveer in de agenda alvast onderstaande data:
9 september: BBQ bij Pannenkoekenhuis Heesch
20 oktober: bedrijfsbezoek bij de Bakker Lamers aan de Cereslaan (met
catering van buurman Van Gruijthuijsen)
Meer info volgt te zijner tijd.

Heesch-West - bijeenkomst ontwerpbestemmingsplan op 22 juni
Het ontwerpbestemmingsplan van Heesch West is op 3 juni gepubliceerd en vanaf 10
juni start de terinzagelegging en is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de
gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch of Oss (alleen voor facetplan).
Op 15 juni was een eerste online bijeenkomst (hier terugkijken) om vragen te stellen
over het ontwerpbestemmingsplan. Een tweede bijeenkomst is op 22 juni. Ook bij
deze bijeenkomst zullen vragen vanuit de omgeving zullen centraal staan.
Via info@heeschwest.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Daarna worden
gegevens toegestuurd. Vragen kunnen op de avond via WhatsApp gesteld worden of
vooraf via mailadres info@heeschwest.nl.

Stichting WIJ Heesch zoekt transportmiddel
[bericht van Stichting WIJ Heesch]
Zoals jullie vast wel mee gekregen hebben gaat WIJ een Voedseluitgiftepunt in De Pas
initiëren.
Omdat WIJ zo veel lieve sponsors en donateurs heeft die ons gaan voorzien van de
benodigde voedingsmiddelen, zijn WIJ op zoek naar een transportmiddel met
laadruimte om de spullen op te halen. Wie kan ons helpen?
Heeft u zo'n transportmiddel en staat dit in de ochtend of middag ongebruikt stil in
Heesch? Zou WIJ dit tijdens die uren mogen gebruiken? U zou ons er enorm mee
helpen!
U kunt ons bereiken via onze e-mail info@wijheesch.nl via de website
www.wijheesch.nl of op ons telefoonnummer 06-12997408

Online meer verkopen
In samenwerking met Vakcentrum en Inretail gaat MKB-Nederland ondernemers in de
non-food retail op grote schaal en doelgericht ondersteunen bij de ontwikkeling en
groei van hun online verkoop. Dat doet de ondernemersorganisatie als antwoord op het
toenemend aantal vragen van ondernemers en de behoefte aan advies op dit terrein.
Via www.ondernemen.nl/onlinemeerverkopen biedt de ondernemersorganisatie hen
nog meer kennis, inspiratie en aanvullend vouchers voor gratis advies en begeleiding
op maat. MKB-Nederland verwacht met dit initiatief honderden ondernemers snel en
persoonlijk van hulp te kunnen voorzien.
Invullen online scan
Ondernemers in de non-fooddetailhandel kunnen op de website ten eerste een scan
invullen die aangeeft hoe ze er digitaal voor staan en die helpt hun e-commerce
strategie (nader) vorm te geven. Vervolgens krijgen ze gratis toegang tot een groot
aanbod van uiteenlopende tools, tips en tricks.
» Meer info

Vitaliteit loont! Minder ziekteverzuim, meer productiviteit
Een goede vitaliteit van werknemers zorgt voor minder ziekteverzuim, meer
productiviteit en een sterk werkgeversmerk. In de onlangs gelanceerde campagne 'De
businesscase van vitaliteit' vertellen ondernemers wat werken aan vitaliteit hen
oplevert.
» Bekijk de film
Het programma Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Met
Vitaal Bedrijf worden ondernemers stap voor stap op weg geholpen naar een vitale
toekomst. Met als resultaat meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer
rendement. Ieder bedrijf met een eigen passend programma, maar als onderdeel van
een beweging. Zo dagen we elkaar uit om het vitaalste land te worden. Vitaal Bedrijf
wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW.
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