
 

Nieuwsbrief april 2015 
 
In de Picture 
Momenteel staat Konings Trademarks in de Picture. Dit interview is na te lezen op 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/konings-trademarks. Wilt u komende maand in de picture 
staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
Algemene ledenverrgadering 24 maart 2015 
Met de aanwezigheid van 28 leden en 15 afmeldingen was de animo vrij hoog. Dit zegt veel over de sfeer 
binnen de vereniging. 
John van Wanrooij opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en blikt terug op 
het ondernemersevent dat gezellig was en waar veel jonge leden aanwezig waren. Tevens heet hij Bert van 
Laarhoven van de stichting Effe noar Geffe van harte welkom. Bert komt later aan het woord met een update 
van het evenement Effe noar Geffe. 
De verslagen van de vorige A.LV.’s op .d. 25-03-2014 en de extra ALV d.d. 16-06-2014, het jaarverslag van de 
secretaris en het financierverslag van de penningmeester worden goed bevonden en vast gesteld. 
Jordi Hartogs en Wilbert van den Berg worden herkozen voor een bestuursfunctie van 3 jaar. 
Door de kascommissie is de boekhouding gecontroleerd en zei verlenen de penningmeester decharge. De 
kascommissie voor 2015 bestaat uit Antoon van de Cruijsen en Jan Hein Stadhouders. Als reserve lid wordt Ria 
Bosch van Erp gekozen. De contributie voor 2015 blijft gelijk. 
Aandachtpunten die het bestuur mee krijgt van de aanwezige leden zijn: 
* Nieuwe leden met naam noemen tijdens de ALV en hen vragen voor de column in de picture op de site. 
* Wat te doen met de financiële reserve? 
* Acquisitie om nieuwe leden te werven en bestaande leden te activeren. 
* December verlichting 
* Plannen voor het dorpsplein en oude raadhuis 
* Inkoop afval en energie 
* Bedrijven in de Koppellinck 
* Bedrijven markt/ promotie Geffense bedrijven 
 
Uitje FC Den Bosch 
Vrijdag 10-04 stond het uitstapje naar FC Den Bosch gepland. Met 48 man goed bezocht dit jaar. Om kwart 
voor 7 werden we keurig opgehaald en afgeleverd op de plek van bestemming. Hier mochten de jongens FC 
Den Bosch aantreden tegen Jong PSV waar wellicht wat aankomende sterren van de toekomst speelde. 
Onthoud de namen Albert en Bergwijn welke als grote talenten van PSV worden beschouwd. Het talent wat 
helaas niet te zien in de wedstrijd welke eindigde in een saaie 1-1. Daarna werd er gezellig nageborreld met 
hapjes en vertrokken we om 12 uur richting het mooie Geffen. 

 

Al met al een gezellige avond. Dank voor onze evenementencommissie en FC Den Bosch voor de gastvrijheid. 
 
Agenda Ondernemend Geffen 2015 
27 mei: bedrijfsbezoek van Wanrooij Warenhuys 
Medio september:  jaarlijks uitstapje 
Eind oktober: ondernemerscafe winkeliers 
November: informatieve avond met ondernemerscafé 
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Nieuws bedrijven 
Heeft u nieuws over uw bedrijf (bijvoorbeeld jubileum of open dag, etc) of gaat u een nieuw bedrijf of 
activiteit starten geef dit dan even door aan info@ondernemendgeffen.nl dan zullen wij dit plaatsen in deze 
nieuwsbrief. 
 
Feestelijk open huis Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys 

Sinds begin december is de nieuwe showroom van Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys in 
Waardenburg open. Van 19 t/m 21 maart is dit gevierd met een open huis. In drie dagen tijd hebben alle 
relaties, leveranciers, betrokkenen bij de bouw van de showroom en werknemers van Van Wanrooij het 
resultaat mogen bekijken. Dagen die in het teken stonden van al het moois dat de showroom te bieden heeft, 
aangevuld met volop culinaire en muzikale verwennerij! 

Welkom in het Warenhuys van Van Wanrooij! De nieuwe innovatieve showroom van Van Wanrooij biedt ruim 
3.000 vierkante meter keukens, badkamers en tegelvloeren, verdeeld over meerdere etages. Ruim 35 jaar 
ervaring gebundeld in een heuse belevenis. Zo kunnen klanten inspiratie opdoen in de vier stijlhuizen, 
trakteert de kok op gratis advies in de kookstudio en mag je in de keuken- en badkamerpaskamers zelf op zoek 
naar de ideale opstelling. En dat alles op een centrale, goed bereikbare locatie in Waardenburg aan de A2 
tussen Utrecht en Den Bosch (bij afslag 16). 

Nieuw concept: stijlhuizen In de showroom presenteert van Wanrooij een nieuw en uniek concept. Er staan 4 
woonstijlen centraal: modern, trendy, landelijk en puur. In de showroom zijn speciale stijlgebieden waar 
klanten alles in hun eigen stijl en smaak kunnen vinden. Naast diverse keuken- en badkameropstellingen zijn 
er vier compleet ingerichte stijlhuizen. Een huis ingericht met bijvoorbeeld een woonkamer, keuken en 
badkamer. Hiermee doen klanten direct inspiratie op voor de inrichting van hun nieuwe woning en krijgen ze 
een goed beeld van de mogelijkheden die de stijlen bieden. Vertrouwde zekerheden Van Wanrooij biedt een 
brede diversiteit aan merken passend binnen ieder budget. Met een goede kwaliteit en service. Dankzij deze 
uitgebreide collectie wordt een brede markt bediend in bijna alle segmenten. Van Wanrooij keuken, badkamer 
& tegel warenhuys blijft ook een vertrouwde partner in nieuwbouwprojecten, zowel voor de klant als voor de 
zakelijke opdrachtgever. * Bekijk www.vanwanrooij-warenhuys.nl voor inspiratie voor een nieuwe keuken, 
badkamer of tegelvloer 

* Bezoek de nieuwe showroom: Regterweistraat 5 in Waardenburg (A2, afslag 16) 

 
Al even geleden, maar daardoor niet minder belangrijk: 

DRUKKERIJ WIHABO GEFFEN: “ONDERNEMER VAN HET JAAR. 

Geffen- Vrijdag 23 januari is, tijdens het een druk bezocht Ondernemersevent van de bedrijvenvereniging 

‘Ondernemend Geffen’, de Ondernemer van het jaar 2014 bekend gemaakt. Het bedrijf Hanex, had in de 

eerste editie vorig jaar de primeur met het behalen van de titel. Dit jaar waren er wederom drie nominaties 

die waren gekozen door collega ondernemers. Van Wanrooij bouw en ontwikkeling, van der Doelen 

assurantiën en drukkerij Wihabo, allen uit Geffen. 
 
 

Door Jan van Ravenstein 
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Nieuwjaar 

In zijn nieuwjaarstoespraak van een jaar terug had voorzitter John van Wanrooij van de bedrijvenvereniging 

‘Ondernemend Geffen’ een oproep gedaan aan de jongere ondernemer om aanwezig te zijn op het 

ondernemers event. Met gepaste vreugde kon hij constateren dat zijn oproep effect had gehad, de jongere 

ondernemer was massaal aanwezig. Nu benadrukte hij de belangrijkheid van het aanwezig zijn op dit soort 

bijeenkomsten. Het netwerken, zeker in deze tijd, behoort inmiddels tot het moderne ondernemerschap. De 

voorzitter benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak ook 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. Ook het contact met de nieuwe gemeente en zusterverenigingen staan op het 

wensen- en planningslijstje van het bestuur. 
 
 

De ondernemer van het jaar 

Na een spetterend optreden van de samba percussie band Dale Caña uit Oss was het de eer aan de commissie 

‘verkiezing van de ondernemer van het jaar’ om de winnaar bekend te maken. De spanning in Zaal de Gouden 

Leeuw te Geffen was intussen voelbaar, zeker bij de genomineerden bedrijven. Pas nadat de presentator en 

tevens erelid van de vereniging, Jan van Ravenstein, een gedetailleerde toelichting had gegeven betreffende 

de drie genomineerde bedrijven kon er worden overgegaan tot de bekendmaking. Rob van Herpen, de 

winnaar van de eerste editie, had de eer om Drukkerij Wihabo tot winnaar uit te mogen roepen. 
 
 

Drukkerij Wihabo 

Een bedrijf dat onmiskenbaar midden in de Geffense samenleving staat. Vader Willy Bosch vormt inmiddels 

samen met zijn zonen Ruud en Joris, de directie. Drukkerij Wihabo, dat in 2011 nog groots hun 25- jarig 

jubileum vierde, heeft inmiddels twee bedrijven in Heesch en Zeeland mogen overnemen. Een prachtige groei 

in deze best wel onzekere tijd. En om dan toch hun ultieme credo: “Groot te worden, door klein te blijven” te 

bewerkstelligen, verdiend een groots compliment. Hun betrokkenheid bij hun opdrachtgevers -ondernemen 

doe je samen- en hun klantgerichtheid zijn aspecten die ze tot in de vingertoppen beheersen. Juist deze 

betrokkenheid en transparantie zullen bij veel kiezers de invulling van het te nomineren bedrijf 

vergemakkelijkt hebben. 

Drukkerij Wihabo, ondernemer van het jaar 2014. Een terechte winnaar, een winnaar met allure. 

 

 


