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Overleg Maasdonkse Ondernemersverenigingen met gemeente Maasdonk en IBN 
Op donderdag 11 april was er op initiatief van de ondernemersvereniging Vinkel een overleg gepland met de 
Gemeente Maasdonk en IBN. De gemeente heeft hierbij een presentatie gegeven over de nieuwe wet 
aanbestedingsbeleid. De IBN gaf een presentatie over Maatschappelijk Verantwoord ondernemen met als 
hoofdthema arbeidsintegratie. Met een opkomst van ongeveer 50 leden mag deze avond redelijk geslaagd 
genoemd worden. 
Een uitgebreider verslag kunt u vinden op www.ondernemendgeffen.nl 
 
In de Picture Creativos Reclame 
 

 
In de eerste “In de Picture” deze maand ondernemer Bram van Ravensteijn aan 
het woord. Eigenaar van Creativos Reclame. Het gehele interview met Bram van 
Ravensteijn kunt u vinden op http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-
picture/in-the-picture-creativos-reclame  
 

“Komende maand zal Toon Roelofs “in de picture” staan. Hij is sinds kort een eigen advocatenkantoor gestart 
onder de naam: “Roelofs Advocatuur”. Toon is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, oftewel alles op 
juridisch gebied waarmee wij als leden van Ondernemend Geffen helaas steeds meer in aanraking komen bij 
ons dagelijks werk en in onze bedrijfsvoering. Toon zal dit de volgende maand verder toelichten en uitleggen, 
maar het is goed om te weten dat we binnen Ondernemend Geffen altijd iemand hebben die ons dan kan 
helpen.” 
 
Van Soest & Partners opent vestiging aan de Cereslaan in Heesch 
Frank Hanegraaf is met zijn bedrijf Van Soest & Partners accountants en adviseurs onlangs met een 3e 
vestiging gestart en wel in Heesch aan de Cereslaan nr. 4, direct naast  de Rabobank. Er zijn ook nog 2 
vestigingen in Geffen (Dorpstraat 43) en in Heeswijk-Dinther (Kerkstraat 1). Een deel van de medewerkers uit 
Heeswijk-Dinther is verhuisd naar de vestiging in Heesch.  
Frank was al jaren op zoek naar een vestiging binnen de gemeente Bernheze op een zogenaamde A-locatie en 
de Cereslaan in Heesch valt zeker in deze categorie. Frank is hiermee dan ook zeer content. 
Binnenkort zal er een openingsreceptie worden gehouden en zullen alle leden van Ondernemend Geffen 
hiervoor worden uitgenodigd om kennis te komen maken met deze nieuwe vestiging van Frank en van Van 
Soest & Partners. 
 
Gratis marketing: meer dan 800 mensen in en om Geffen bereiken! 
Als Effe noar Geffe willen we graag wat extra's terugdoen voor de Geffense bedrijven en winkeliers. Via onze 
social media (Twitter en Facebook) sturen we al regelmatig enkele acties van jullie de wereld in. Voorbeelden: 
open dag bij dierenspeciaalzaak de Kinderen, wildproeverij bij poelier van Druenen of de zoektocht naar 
vrijwilligers voor de Heegt. 
 
Je kunt het zien als extra marketing voor jouw eigen bedrijf/winkel. We hebben via onze social media 
inmiddels een bereik van bijna 800 mensen in en om Geffen. Dit aantal groeit flink! 
 
Het is echter lastig voor ons om alle acties in de gaten te houden. Indien je dus een leuke actie of aparte 
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aanbieding hebt, staan wij ervoor open om dit te delen met onze volgers. 
Enkele voorbeelden:  

 Deze week krijg je 50% korting op product x in onze winkel! 
 Deze maand krijg je 2 wenskaarten voor de prijs van 1! 
 Op vertoon van dit berichtje krijg je deze week een gezinszak friet gratis bij minimaal 4 snacks! 

  
De enige voorwaarde is dat de actie écht aantrekkelijk moet zijn (dus niet slechts 5% korting of de wekelijkse 
aanbieding die iedere keer terugkomt, maar het moet echt knallen). Bijkomend voordeel van een 
aantrekkelijke actie - naast de extra klandizie - is dat de kans groot is dat men jouw actie retweet of deelt met 
anderen. Hierdoor bereik je nog meer mensen, ook buiten Geffen. Hoe aantrekkelijker de actie/aanbieding, 
des te enthousiaster de mensen zullen worden. 
 
N.B. Dit hele social media verhaal staat los van Effe noar Geffe en is dus puur bedoeld om ons Geffen wat te 
helpen. We kunnen natuurlijk geen garanties geven! Maar ach, baat het niet, dan schaadt het niet. 
  
We begrijpen dat deze manier van marketing wellicht nieuw en wat onduidelijk is voor sommigen. Indien je 
twijfelt over een aanbieding/actie, vraag het gewoon. Je kunt contact opnemen via pr@effenoargeffe.nl. 
Iemand van ons neemt dan vanzelf contact op. 
 
Met vriendelijke groet, 
PR-commissie Effe noar Geffe 
 
 
 

mailto:pr@effenoargeffe.nl

