
 

Nieuwsbrief april 2016 
 
In de Picture 
Momenteel vanwege de vele nieuwe leden 3 nieuwe leden in de Picturen: 
 
Duijs Advies: http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/duijs-advies 
Mes Juridisch: http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/mes-juridisch 
Van Alphen Advies: http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/van-alphen-advies 
 
Wilt u komende maand in de picture staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
Nieuwsfeitjes: 

- Vrijdag 1 april wordt het oude Rabobank gebouw officieel geopend door Triple A administratie, 
Bouwkundig bureau Vermulst, Pinkse Philips Huberts Notarissen.Tevens krijgt het gebouw een nieuwe 
naam.  

- Dierenspeciaalzaak de kinderen heeft een open dag op 16 april vanwege het 25-jarig bestaan. 
 
Preventie Whatsapp 
Preventie WhatsApp kan ons centrum veiliger maken voor u en het winkelend publiek! 
Iedere dag vinden er in Nederland diefstallen, bedreigingen, brand, onraad en overvallen plaats bij 
winkeliers/horeca/consultancy. Daarom heeft Sanne van de Haterd tijdens ons laatste overleg, voorgesteld 
om in plaats van de SMS-Alert / Belcirkel een WhatsApp groep te maken. U kunt met de Preventie WhatsApp 
een bericht sturen en zo collegae winkeliers/horeca/consultancy waarschuwen voor gevaar of dreigend 
gevaar. Tegelijkertijd kan dit leiden tot sociale contacten en kunnen ook interne mededelingen snel worden 
verstuurd. Om deze Preventie WhatsApp Winkeliers/Horeca/Consultancy Geffen op te starten, hebben we van 
jullie een mobile telefoonnummer nodig. U kunt per winkelier/horeca/consultancy onderneming 3 nummers 
opgeven van smartphones binnen uw onderneming. Heeft u een incident te melden doe dit dan direct via de 
Preventie WhatsApp van Winkeliers/Horeca/Consultancy Geffen. 
Aanmelden kan via info@ondernemendgeffen.nl 
 
ALV 
22 maart was er de jaarlijkse ALV met wederom een goede opkomst. Fleur van der Zandt en Anne 
Zaadnoordijk gaven namens de Gemeente Oss een presentatie betreffende de voorzieningenkaart 2030.  
John van Wanrooij en Frank Strik werden herkozen in hun functie. Door de kascommissie is de boekhouding 
gecontroleerd en zei verlenen de penningmeester decharge en tevens werd het budget voor 2016 
goedgekeurd.  
De activiteiten voor 2016 zijn: 
15 april 2016:  Bezoek aan FC Oss voor het bijwonen van de Jupiler League 
          wedstrijd FC Oss – Telstar. 
24 mei 2016:  Bedrijven bezoek ECOPOLL Geffen met aansluitend  
      Ondernemers  Café 
September 2016: Jaarlijks uitsapje naar waarschijnlijk Heesen Yachts,  
     Spierings kranen of Vetipak. 
November 2016: thema avond eventueel samen met TIBO met aansluitend  
      Ondernemers  Café 
13 januari 2017: Ondernemers Event 2017 met verkiezing Ondernemer van  
      het Jaar 2016. 
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Een uitgebreid verslag kunt u vinden op http://www.ondernemendgeffen.nl/over-ondernemend-
geffen/verslagen-en-notulen/verslagen-en-notulen-2016 
 
Update nieuwe leden 2015 en 2016: 
 

Heer Kees Alphen van V.O.F. van Alphen Advies 

Heer Leon Bergen van Tegelhandel Leewika LLP 

Heer Koen Berkel   Berkel Prefab B.V. 

Heer Cristian Dinther van VCF Opleidingen 

Heer Rob Duijs   Duijs Bouw- & Veiligheidsadvies 

Heer mr. A.G.  Ekelmans   Pinkse Philips Huberts Notarissen B.V. 

Heer M.L.F. Gaal van M. van Gaal B.V. 

Heer Patrick Grim   Bedrijfswagen Service Oss 

Heer Hans Haaften van Hans Motor Parts 

Mevrouw Ineke Hanegraaf   Koeriersbedrijf Hanegraaf 

Heer A Hasselman   DFM Bloemen en Planten 

Heer Mark Heijden van 
der 

van der Heijden Meubelen 

Heer Pierre Heijden van 
der 

Margriet Meubelen 

Mevrouw Nathalie en 
S 

Hendriks   Ons Salonneke 

Heer Jeroen Keizer   Keurslagerij Jeroen Keizer 

Heer Frank Lent van Frank van Lent Makelaar – Taxateur - 
Rentmeester  

Mevrouw Monique Mes   Mes Juridisch 

Heer Erik Schijndel van Stucadoorsbedrijf van Schijndel 

Heer Jeroen Steenbakkers   Jeroen Steenbakkers Transport 

Heer Jo-Rien Steenbergen   Tabakshop Steenbergen V.O.F 

Heer Ferry Tuijl van van Tuijl Metaalrecycling 

Heer Jos Veer de Medac BHV 

Heer J.A.M. Voermans   Voermans Agrarisch Advies 

Heer Ron  Camp van de  R. van de Camp Grondwerken 

Heer Joost Coppens   Coppens Loon- en Grondverzetbedrijf V.O.F. 

Heer Ruud Hanenberg van 
den 

Hanenberg Tegelwerken 

Heer Hans Heinemann   SpeciaLight 

Heer Sven Kolar   SKL Aannemingsbedrijf 

Heer Niels Lokven  van Aannemersbedrijf van Lokven 

Mevrouw Rachel Machielse-
Weijenberg 

  Beauties by Rachel 

Heer Patrick Schijndel van P van Schijndel Bedrijfs- en Sportkleding 
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Dankwoord AED Geffen 
Beste ondernemers van Geffen, 
Als Stichting AED Beheer Geffen willen wij graag onze dank en waardering naar jullie uitspreken. Na onze 
oproep in de nieuwsbrief van december jl. hebben we, mede dankzij jullie enthousiaste medewerking, 
donaties en investeringen, al een flink deel van onze doelstelling voor 2016 kunnen realiseren. Zo heeft een 
aantal bedrijven een donatie gedaan of een buitenkast aangeschaft en daarin hun eigen AED geplaatst. 
Sommige ondernemers hebben zelfs, al dan niet in onderlinge samenwerking, zowel een AED als een 
buitenkast gefinancierd. 
Inmiddels zijn er 24/7 beschikbare AED’s in buitenkasten gerealiseerd bij: 
- Het Oude Klooster (geplaatst in de hal en nagenoeg 24/7 beschikbaar) - Creativos 
- Nooit Gedacht (deze hing al in buitenkast)     - Sporthal De Geer 
- Hepa Care / Van Dinther       - NAS 
- Ernis Schilderwerken / Bouwbedrijf Van Rooij     - Familie De Veer 
 
Binnenkort worden er ook nog 24/7 beschikbare AED’s in buitenkasten gerealiseerd bij: 
- Van Schijndel Bouwgroep      - Move2Bfit 
- Autobedrijf Van Heesch (ism aantal ondernemers uit de buurt)  - Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling 
 
En tot slot, want we kunnen het toch niet laten, mocht u een donatie willen doen, dan waarderen we dat 
natuurlijk ten zeerste. 
Bij vragen opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting AD Beheer Geffen 
www.aedbeheergeffen.nl 
 
  
Business gala 2016  
 
Actieve jonge onderneemster tijdens ‘Ondernemers Event’ verkozen 
Sanne, Bloem- en interieurstyling: Ondernemer van het jaar 2015 
Geffen- Bijna alle leden van “Ondernemend Geffen” hadden gehoor gegeven aan de oproep om vooral 
aanwezig te zijn op het feestelijke Ondernemers Event. Het feitelijke idee achter dit soort bijeenkomsten is, 
om op een gezellige en vooral informele manier met elkaar kennis te maken. Een bijzonder tintje aan de 
feestelijke avond was de bekendmaking van de ondernemer van het jaar. Alle leden hadden, middels een 
stemming, in de voorafgaande weken hun keuze kenbaar kunnen maken. 
  
Door: Jan van Ravenstein 
  
Voorzitter 
Als opening van de feestelijke avond hield de voorzitter, John van Wanrooij, zijn traditionele 
Nieuwjaarstoespraak. Er was een korte terugblik. Het ledenbestand had een forse groei doorgemaakt in het 
voorbije jaar. Een inventarisatie gaf aan dat dit mede te danken was aan vooral de jongere ondernemer. Het 
collectief van de vereniging begint, mede door de oprichting van de nieuwe winkeliers werkgroep, zijn beslag 
en uitstraling te krijgen”, aldus de voorzitter. 



 

 
 
Genomineerd 
Tijdens de presentie van de ‘Ondernemer van het Jaar’ werden de bedrijven die op de nominatielijst stonden 
toegelicht. Er kon een keuze worden gemaakt uit maar liefst vijf genomineerde bedrijven. Dennis van de Pol, 
Glas & Schilderwerken. Café ’t Boetje, Boet van Dijk. Sanne, Bloem- en Interieurstyling. van Wanrooij, Bouw & 
Ontwikkeling en Jumbo Supermarkt, John van de Sangen. Bedrijven die zich in de Geffense gemeenschap, en 
soms heel ver daarbuiten, ieder op hun eigen manier profileren. Zakelijk, ondernemend en ook op het 
maatschappelijke vlak hebben ze van zich doen gelden. 
  
De ondernemer van het jaar 
De spanning in de zaal, en zeker bij de genomineerden, was intussen voelbaar. Na de toelichting van de 
presenator werd, onder het spreekwoordelijke tromgeroffel, de uiteindelijk winnaar bekendgemaakt. Sanne 
van de Haterd (27) was door haar Geffense collega ondernemers unaniem verkozen als Ondernemer van het 
jaar 2015. Een bijna sprakeloze en totaal verraste Sanne mocht van, Ruud en Joris Bosch (Wihabo) de 
Ondernemer van het jaar 2014, de felicitaties en de winnende bokaal in ontvangst nemen. “Ik voel het als een 
hele grote eer. En natuurlijk, ik had het wel stiekem gehoopt… een beetje maar”, maar zeker niet verwacht”, 
was het bescheiden commentaar van Sanne. 
 
 
Sanne, Bloem- en Interieurstyling 
Vijf jaar nog maar, ‘timmert’ Sanne aan de weg van het ondernemerschap. “Een jonge dame met pit. Actief, 
creatief en inventief…  Ze heeft laten zien hoe het ook kan. Juist in die moeilijk periode, met de recessie op 
haar hoogtepunt durft ze besluiten te nemen. Verhuizen, naar een groter pand. Het waren voor haar visueel 
bekeken maar een aantal meters, maar in de belevenis was het een o zo grote stap…  Dat is lef hebben en een 
bewijs van ondernemerschap, inzicht en durf”, was de toelichting die te horen was tijdens de finale. Steeds 
maar weer is ze actief, op alle fronten. Tijdens Effe noar Geffe is ze creatief aanwezig. Naast al haar drukke 
werkzaamheden heeft ze de uitdaging op zich genomen om als kartrekster te fungeren in de nieuwe 
‘winkeliers werkgroep’. Actief en inventief.. Op alle vlakken. 
  
Onderneemster 
Nog maar net eenentwintig jaar oud, begon Sanne aan haar ondernemers avontuur. Met steun van haar 
vriend Jeroen, haar ouders, familie en zowat haar hele vriendenkring bouwde ze haar winkel toen om tot een 
warm en vooral gastvrij onderkomen. En ook nu weer, in haar nieuwe onderkomen, hanteert ze dezelfde 
uitstraling. “Weet je, iedereen is welkom, al is het maar om samen met ons een kopje koffie te drinken en wat 
rond te kijken”, zegt Sanne. Juist die gemoedelijkheid en gastvrijheid van Sanne heeft bij heel veel mensen 
veel indruk gemaakt. Iedereen voelt zich heel welkom in haar winkel. Wanneer je dat kunt uitstralen en vooral 
kunt bewerkstelligen, ja dan heb je de titel als Onderneemster van het jaar 2915 dubbel en dwars verdient. 
 
 


