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Info avond Energie + afvalverwerking + ondernemerscafé 
Sinds de oprichting dit jaar van ondernemend Geffen is het bestuur bezig om  meer en meer aan het kijken 
wat een dergelijke vereniging voor voordelen kan bieden. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Het bestuur 
heeft een collectiviteitsafspraak kunnen maken m.b.t. de inkoop van energie en afvalverwerking. Wij willen u 
hier graag over bijpraten tijdens een info avond welke afgesloten zal worden met een ondernemerscafé. 

 20.00 uur Aanvang 

 20.15 uur Vordering en voortgang nieuwe club ondernemend Geffen 

 20.30 uur Presentatie over inkoop energie door Dave Lusthof van Cinergie ( www.cinergie.nl ) 

 21.00 uur Presentatie Danny Buytels van van Happen Containers over de inkoop van afvalverwerking ( 

www.vanhappencontainers.nl ) 

 21.30 uur “ONDERNEMERS CAFÉ Ondernemend Geffen” 

 
In de Picture: 
- Roelofs Advocatuur http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-roelofs-advocatuur  
- C&D Koi http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-c-d-koi  
 
“Komende maand zal Wielerhuis de Meulenreek “in de picture” staan. Naast hun winkel in Geffen zijn zij 
onlangs ook een winkel in ’s-Hertogenbosch gestart. 
 
Overleg gemeente 
Op 31 mei heeft een afvaardiging van het bestuur overleg gehad met de gemeente. Deze notulen zijn onlangs 
naar u toegestuurd. De volgende passage uit deze notulen kan ook  voor u van belang zijn. 
 
Mogelijkheden van de gemeente voor het behoud van lokale ondernemers  
Het streven van de gemeente is om bij alle aanbestedingen zo veel mogelijk ook offerte op te vragen bij lokale 
ondernemers. Dat staat ook in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Veel bedrijven zijn bij de gemeente 
bekend. Echter kan het ook goed voorkomen, dat bij een nieuw plan, de gemeente geen weet heeft van de 
mogelijkheden binnen de lokale gemeenschap. Wij hebben daarom soms geen idee of een bepaalde opdracht 
lokaal uitgezet kan worden, omdat de gemeente niet weet of lokaal bedrijf dergelijke kennis in huis heeft. 
Afgesproken wordt dat de gemeente in dat geval ook de ondernemersverenigingen kan benaderen met die 
vraag. Verder is de vraag aan de ondernemers om te reageren op werkzaamheden van de gemeente indien zij 
iets zien in de media van een bepaald project. Maak je maar kenbaar.  
 
Bezoek Carbone BV 

Dinsdag 28 mei zijn we met 45 personen op bezoek geweest bij Carbone BV. Om kwart over zeven zijn we 

vanaf het dorpsplein vertrokken richting Carbone. Gezien het mooie weer sommige per fiets. Rond half 8 

werden we persoonlijk ontvangen door Bennie en Ida en werden we getrakteerd op gebak en koffie. Na een 

korte uitleg zijn we opgedeeld in twee groepen en kregen een rondleiding met toelichting van Bennie en Ida.  

In het Brabantse Nuland startte Bennie Romme in 1994 Carbone BV. Het uitgangspunt van toen was; 
eigenzinnige modieuze kwaliteitskleding maken voor kids die weten wat ze willen. Dit staat nog steeds hoog in 

http://www.cinergie.nl/
http://www.vanhappencontainers.nl/
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-roelofs-advocatuur
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-c-d-koi


 

het vaandel. Wat begon allemaal met een paar spijerbroekjes  is inmiddels uitgegroeid tot een totaalpakket 
voor jongens en meisjes in de leeftijd tot 14 jaar. 
De collecties van Carbone voor jongens en meisjes en worden in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en 
distribueert. Carbone is inmiddels verkrijgbaar in meer dan 12 landen binnen Europa, maar ook in 
bijvoorbeeld Saoedi Arabië, Libanon, Koeweit, Irak, Iran, Israël, Nigeria en Zuid-Afrika. 
Carbone is niet alleen een bedrijf dat kleding ontwikkelt voor kinderen, maar ook kinderen helpt. Carbone is 
de drijvende kracht achter de stichting Carbone Care. Samen met enkele ondernemers bouwde deze stichting 
een hospitaal en school in Zuid-Afrika voor kinderen die slachtoffer zijn van AIDS. Maar ook maatschappelijke 
projecten dichter bij huis worden ondersteund. Zo is gezorgd voor een manege, speciale zadels en een koets 
met lift voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten kinderen. 
Al met al een mooie rondleiding bij een prachtig bedrijf waar Bennie met recht heel erg trots op kunnen zijn. 
Na de rondleiding hebben we een uurtje wat gedronken en nadat we Bennie en Ida bedankt hadden zijn we 
rond half tien richting Geffen richting Boet gegaan en hebben daar de avond afgesloten, 
Al met al weer een geslaagde avond met een goede mix tussen tussen winkeliers en bedrijven. 
 
Bennie en Ida bedankt voor de mooie rondleiding namens ondernemend Geffen. 
 
 


