
 

Nieuwsbrief  april 2014 
 
Verhuizing Sanne Bloem- en Interieurstyling 
Op 19 maart is Sanne Bloem- en Interieurstyling verhuist naar het pand van Vestido (Dorpstraat 19). Het 
bestaande winkelpand wordt in tweeën gesplitst. De openingstijden zijn als volgt: 
Maandag  Gesloten  Donderdag 09.30 – 17.30 
Dinsdag 09.30 – 17.30   Vrijdag  09.30 – 20.00 
Woensdag 09.30 – 17.30  Zaterdag 09.00 – 16.00 
 
Sanne Bloem-en Interieurstyling www.bloemeninterieur-sanne.nl 
Dorpstraat 20a    5386 AM Geffen 
Tel: 073-5324957 
 
Verhuizing Roelofs Advocatuur 
Roelofs Advocatuur is sinds enkele weken verhuisd naar een eigen kantoorruimte in het pand van de 
Rabobank in Nuland (Dorpsstraat 28). 
  
Aan de wijze van dienstverlening is verder niks veranderd. Ondernemers worden nog steeds op een 
persoonlijke, laagdrempelige en praktische wijze bijgestaan, en geadviseerd over al hetgeen zij in de dagelijkse 
praktijk op juridisch gebied tegenkomen. 
   
Wilt u een kijkje komen nemen, dan staat de koffie klaar. Ook voor bedrijfsjuridisch advies of bijstand bent u 
van harte welkom op het nieuwe kantoor van Roelofs Advocatuur. U kunt ook altijd bellen op 
telefoonnummer: 06 - 21 544 643.  
 
In de Picture 
Afgelopen 2 maanden heeft een nieuw lid van onze vereniging in de Picture gestaan. Ingenieursbureau 
Vermulst. Dit interview is na te lezen op http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/ingenieursbureau-
vermulst. Komende maand staat Colhof B.V. in de picture. 
 
Via deze weg willen we u ook voorstellen aan een nieuw lid van onze vereniging te weten Ecopoll. Op de 
laatste pagina kunt u meer informatie vinden over ons nieuwste lid. 
 
Algemene ledenvergadering 
Een verslag van deze vergadering is geplaatst op:  
http://www.ondernemendgeffen.nl/over-ondernemend-geffen/verslagen-en-notulen/verslagen-en-notulen-
2014  
 
Koopavond 
Vrijdag 18 april a.s. (Goede vrijdag) is er geen koopavond in Geffen. De winkels mogen maar tot 19.00 
geopend blijven 
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Ondernemersevent 
Op 24 januari stond het jaarlijks terugkerende Ondernemersevent op het programma. Met een opkomst van 
115 man kunnen we zeggen dat het dit jaar een succes was. Traditioneel begon de avond met een toespraak 
van de voorzitter. Voorzitter John van Wanrooij van de bedrijvenvereniging ‘Ondernemend Geffen’ 
benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak het nog maar eens: “De belangrijkheid van het collectief”. Intussen 
mag dit wel het beeldmerk van “Ondernemend Geffen” worden genoemd. Vanuit dit collectief zijn er al 
diverse projecten tot stand gekomen. De collectieve inkoop van energie en afvalverwerking zijn daar mooie 
voorbeelden van. Met Gemeente en Provincie is met regelmaat overleg over bepaalde ontwikkelingen die 
betrekking hebben op bedrijvig Geffen. En in het kader van de komende samenvoeging met Oss zijn daar de 
eerst contacten al gelegd met de zusterverenigingen. Tijdens de bijeenkomsten in het ondernemers café en bij 
de diverse uitstapjes, georganiseerd door het bestuur, staat het ‘netwerken’ intussen met stip op de eerst 
plaats. 
In dit kader zal er op 28 april 2014 een afspraak met de gemeente Oss plaatsvinden. Doel van het gesprek is 
een eerste kennismaking en na te gaan, hoe een toekomstige samenwerking met ons en onze leden het beste 
vorm gegeven kan worden, richting de gemeente Oss. 
Voor het eerst dit jaar werd er ook de ondernemer van het jaar verkozen.  
 
 
  



 

Ondernemer van het jaar 2013 
van Herpen, verrassende winnaar tijdens het Ondernemersevent 
HANEX: “ONDERNEMER VAN HET JAAR 2013”. 

De spanning in Zaal de Gouden Leeuw te Geffen was te snijden tijdens de bekendmaking van de ondernemer 
van het jaar. Pas nadat Maarten van Dussen – van de werkgroep ondernemer van het jaar - een gedetailleerde 
toelichting had gegeven betreffende de drie genomineerde bedrijven, van Wanrooij, Wihabo en Hanex, kon hij 
overgaan tot de bekendmaking. Het bedrijf “Hanex Tankstations & Carwash” kwam als winnaar uit de bus. ‘De 
meeste stemmen gelden’, was de gebezigde stelregel. Maar verkozen worden door je collega ondernemers tot 
de beste ondernemer is toch de mooiste kroon op je werk. Bovendien een hele eer voor deze jonge actieve 
onderneming, een feit waar je dan ook terecht trots op mag zijn. 
Tekst: Jan van Ravenstein 

 
Ondernemer van het jaar 2013 
Rob en Reci van Herpen, broer en zus, zijn de actieve ondernemers achter het mooie succesverhaal van Hanex. 
Destijds hebben zij het bedrijf, dat toen nog bestond uit alleen tankstations, overgenomen van hun ouders. 
Inmiddels hebben er binnen het jonge bedrijf uitbreidingen plaatsgevonden die zeker als  ‘ondernemend’ 
betiteld genoemd mogen worden. Drie volledig geautomatiseerde carwash vestigingen (Oss, Heesch en 
Veghel) zijn er inmiddels toegevoegd aan de onderneming. Daarnaast is het aantal tankstations uitgebreid van 
drie naar zeven stations. 
Deze maand is in Veghel de derde’ ultramoderne carwash’ geopend. “Hoe mooi kan een jaar beginnen, het is 
voor ons echt een feestmaand. De opening in Veghel van onze derde carwash, en dan als kroon op het werk 
deze uitverkiezing. Dit had ik dus nooit of te nimmer verwacht. We stonden als genomineerde tussen twee 
prachtige Geffense bedrijven, van Wanrooij en Wihabo. Het genomineerd zijn was voor ons al reden voor een 
klein feestje en wanneer je dan je naam hoort noemen. Ja, dan ben je apetrots”, aldus een overgelukkige Rob 
van Herpen. Bloemen natuurlijk, een mooie bokaal, een feestenvelop en een ingelijste bevestiging van de 
uitverkiezing werden door de voorzitter aan het winnende bedrijf overhandigd. 
  



 

Uitnodiging: bedrijven bezoek Four Winds Policedog Center 
 
De evenementen Commissie van Ondernemend Geffen, nodigt u uit voor een excursie, naar één 

van onze leden 

 

 

Four Winds Policedog Center  
 
Bergstraat 2a te Geffen 

 

 

 

 

Woensdag 30 april as, om 19.15 uur verzamelen voor café Govers Kerkstraat 5b te Geffen. 

Van daaruit op eigen vervoer vertrek naar Four Winds Policedog Center  

 

Aankomst bij Tonnie en Linda Boeijen om 19.30 uur. 

(voor degene die rechtstreeks gaan, laat ook dit even weten?) 

Rondleiding en demonstratie van ongeveer 1.30 uur (zeer interessant) pakwerker 

gevraagd!!!!!!!!!!!!! 

 

Rond 21.30 uur gaan we naar Café Govers voor het Ondernemerscafé met een borrel en een 

hapje 

Sluiting rond 23.00 uur 

 

Bezoek deze leerzame, informatieve avond en beleef, hoe collega ondernemers zich 

manifesteren. 

 

Meldt u aan voor deze interessante en gezellige avond via info@ondernemendgeffen.nl 

 

Samen Ondernemen is ook samen Genieten 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Evenementen commissie Ondernemend Geffen, 

Ria Bosch, John van der Sangen, Maarten van der Dussen en Peter Strik. 
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Bijenteeltmuseum en imkerij Ecopoll te Geffen 

Ondernemen met bijenproducten 
Robert en Thea Schuurmans zijn al ruim vijftien jaar lekker in de weer met bijen. Daar waar het eerst een 
hobby was is deze langzaam doorgegroeid naar een volwaardig bedrijf. De bijen staan nog steeds centraal 
maar daarom heen is eigenlijk alles veranderd. 
 
Opstap naar professionalisering en groei 
In 2007 hebben ze besloten er een officieel bedrijf van te maken met alles erop en eraan. Een bedrijfsnaam, 
een eigen logo, een eigen website, een bedrijfsauto en natuurlijk de noodzakelijke inschrijvingen bij KvK en 
belastingdienst. Vanaf dat moment kwam de groei er flink in. Daar waar hobbymatige imkerij van vier naar 
veertig bijenvolken groeide werden dit er een paar jaar later honderdvijftig en op dit moment verzorgen ze 
ruim tweehonderdvijftig bijenvolken. Deze kunnen natuurlijk niet op één plek worden gehouden, daarom 
staan ze verspreid over Brabant op dertien verschillende standplaatsen. Hiermee wordt gezorgd dat de bijen 
in beginsel allemaal een voldoende groot gebied hebben waar ze nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. 
Daarnaast is het een belangrijke maatregel om risico te spreiden; mocht er ergens een ziekte uitbreken kan 
men altijd nog over het grootste deel van de bijenvolken beschikken.  
 
Een nieuw pand 
In juni 2013 is een prachtig nieuw pand geopend waar alles betrekking heeft op de honingbijen. De architect 
heeft een heel fraai ontwerp gemaakt in de vorm van bijenraat. Een cirkel met zes cellen en in het midden de 
zevende ziet er van boven bovendien uit als een bloem. Daarbij hebben de buitenste cellen een plat dak en de 
middelste cel een puntdak, waarvan de onderste rand helemaal van glas is, waardoor er binnen heel veel licht 
is. Dit nieuwe pand biedt ruimte aan een moderne honingslingerruimte (achter glas, zodat bezoekers veilig 
kunnen kijken) en een groot en uniek bijenteeltmuseum. Het museum is samengesteld uit drie oude musea 
die de afgelopen jaren in Nederland zijn gestopt, waardoor deze collecties niet meer voor publiek toegankelijk 
waren. Een groot deel van de voornamelijk Nederlandse collectie is inmiddels gelukkig weer tentoongesteld. 
De laatste stukken zullen naar verwachting nog voor eind maart in het museum geplaatst worden, waarna de 
volledige collectie van oude honing-/waspersen, honingslinger, oude korven en kasten en vooral veel 
handgereedschap van de oude imkerij weer te zien is.  Er zijn onder andere ook Perzische vliegtegels van 
ongeveer 1600 te zien en de oudste honingpers dateert van 1871. Ook zijn er korven en of kasten uit onder 
meer Egypte, Jemen, Frankrijk en Rusland. 
 
Alle mogelijkheden met honingbijen worden benut 
Inkomsten komen onder andere uit de verhuur van bijenvolken voor zowel vollegrond als onder glas en in 
tunnels. Het ander deel komt voor het overgrote deel uit de verkoop van bijenproducten, waaronder ook de 
honing. Deze honing wordt deels ook verkocht via winkels in Brabant.  
Vanzelfsprekend is in het nieuw pand ook de eigen winkel ingericht met naast de honing ook veel andere 
producten die gemaakt zijn van of met producten uit de bijenkast. Dit zijn bijvoorbeeld tincturen en crèmes, 
maar ook de luxere cosmetica op basis van bijenproducten. Ook kan men er honingkoek en andere lekkernijen 
op basis van voornamelijk honing kopen. Sinds een aantal jaren worden ook imkermaterialen verkocht. De 
komende jaren zal het totale productaanbod zeker verder worden uitgebreid. 
Het specifieke pand is een unieke ontvangstruimte voor zowel kleine als grote groepen bezoekers, waar naast 
lezingen ook rondleidingen, workshops en imkeropleidingen worden verzorgd. Omdat het pand is gelegen in 
een gebied met veel toerisme en wandel- en fietsroutes krijgen we veel bezoekers die we willen informeren 
en inspireren met het verhaal over de honingbij en haar producten.  



 

  

 



 

 
 
 


