
 

Nieuwsbrief januari 2015 
 
In de Picture 
Momenteel staat NAS Geffen BV in de Picture. Dit interview is na te lezen op 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/nas-afbouw-geffen. Wilt u komende maand in de picture 
staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
Hoe gaat het met? 
Wilbert van den Berg, 
In 2010 is mijn echtgenote Annemieke een wolspeciaal beginnen aan de Kloosterstraat in Geffen. Door dat ik 
mindervalide ben, kan ik geen reguliere arbeid verrichten, maar ik kon in de zaak van Annemieke wel hand en 
spandiensten verrichten.  Echter na 2 jaar leuk gedraaid te hebben, kreeg Annemieke lichamelijke klachten, 
die van dien aart waren dat we in 2014 besloten om Wolberg te verkopen aan Marianne en Nelleke 
Minkels. Deze twee zussen zetten de zaak voort, op hun creatieve wijze.  
In 2010 ben ik penningmeester geworden van WHV Geffen. Na de fusie met de BVG, heb ik de functie van 
secretaris op me genomen. Deze functie hoop ik na 1 jaar met veel plezier te hebben gedaan, nog 3 jaar te 
mogen vervullen, na de verkiezingen tijdens de aankomende ALV in maart. 
De resterende tijd breng ik door met mijn gezin, huisdieren, marktplaats en braderieën.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wilbert van den Berg 
 
Ondernemerscafé 
Onze evenementencommissie heeft op woensdag 19 november a.s. in Café Boetje weer een gezellige avond 
geprganiseerd. Dit keer in combinatie met een informatief gedeelte. 
Met een opkomst van 30 man kunnen we weer spreken van een geslaagde avond. Frank Rijpkema van de 
gemeente Oss gaf een presentatie over de BBZ. De BBZ is een vorm van bijstand voor 
zelfstandigen. Gemeenten kunnen zelfstandigen met financiële problemen bijstand geven. Verschillende 
groepen zelfstandigen kunnen een uitkering krijgen vanuit het besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). 
De presentatie is op te vragen bij Jordi Hartogs, info@ondernemendgeffen.nl. Daarna was het woord aan 
Herman Couwenbergh over SOCIAL MEDIA. Herman gaf een presentatie over social media in het algemeen. Al 
met al een geslaagde avond welke goed verzorgd was door Boet van Dijk. 
Heeft u een idee voor een informatieve avond in combinatie met het ondernemerscafé horen we dit graag. 
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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. 
 
Ondernemersevent 
Vrijdag 23 januari 2015 om 19:30 uur  wordt weer het ondernemersevent gehouden in de Gouden Leeuw. 
 
Programma: 
19.30 Ontvangst met Braziliaanse cocktail 
20.00 1” ronde tappas 
20.15 Welkomstwoord door onze voorzitter 
20.45 2”ronde tappas 
21.45 VERKIEZING ONDERNEMER VAN HET JAAR 2014 
22.15 Optreden met Braziliaanse sferen 
22.45 Dessertbuffet 
01.00 Sluiting 
Tijdens deze avond wordt de “Ondernemer van het jaar 2014“bekent gemaakt. 
 
De genomineerden zijn als volgt: 
Drukkerij Wihabo B.V.: 
Drukkerij Wihabo bestaat al meer dan 25 jaar. Aan het roer staan de broers Joris en en Ruud Bosch, samen 
met vader Willy. Vanuit de drukkerijg in Geffen, met een opvang van 2250m2, werken dagelijks ruim 30 
mensen. Onlangs is Drukkerij Zeeland overgenomen. Deze overname past perfect in filosofie ‘groot 
gewoorden door klein te blijven’.  
Door de overname kunnen persoonlijke aandacht, professionaliteit, schaalvoordelen en stabiliteit nog beter 
worden gecombineerd. 
 
Van Wanrooij Bouw en ontwikkeling B.V.  
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar succesvol 
woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Het bedrijf heeft meer dan  250 ervaren 
medewerkers. Ten opzichte van 2013 Heeft Van Wanrooij in 2014 aanzienlijk meer woningen verkocht: bijna 
60% meer! Dat is meer dan de landelijke gemiddelde groei. Daarnaast zijn begin december de deuren geopend 
van de nieuwe showroom!De onderneming kent 4 kernactiviteiten: projectontwikkeling, realisatie van 
woningbouw en bedrijfshuisvesting, verkoop van keuken- en badkamerinterieurs en het beheren van 
commercieel vastgoed. Ondersteunend aan het bouwbedrijf beschikt Van Wanrooij over een moderne 
timmerfabriek.  
 
Van der Doelen assurantiën B.V.  
Van der Doelen Assurantiën is opgericht in 1993 door Antoon van der Doelen. Inmiddels is zoon Ruud 
eigenaar.Van der Doelen Assurantiën B.V. staat midden in de regio.  Op een informele en betrokken wijze 
adviseren, bemiddelen & ondersteunen zij particuliere & zakelijke relaties in Verzekeringen, Hypotheken & 
Pensioenen.  
Het motto luidt: "Verzekeren met Brabantse gemoedelijkheid".  
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