
 

Nieuwsbrief april 2015 
 
In de Picture 
Momenteel staat Koeriersbedrijf Hanegraaf in de Picture. Dit interview is na te lezen op 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/hanegraaf-koeriersdiensten . Wilt u komende maand in de 
picture staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
De Jumbo van der Sangen verhuist naar groter pand 
De huidige tijdelijke Jumbo aan de dorpsplein 3 gaat verhuizen en opent feestelijk in een spiksplinternieuw 
pand aan het nieuwe aloysiusplein in geffen. 
De nieuwe winkel aan het aloysiusplein is twee keer zo groot dan de oude winkel en biedt straks ruim 1100 
meter winkelplezier. De klanten kunnen straks in de nieuwe Jumbo terecht voor een groot en gevarieerd 
assortiment tegen de laagste prijs. De ultra moderne supermarkt is voorzien van de laatste trends en 
technieken. Trends op het gebied van gezondheid, gemak en winkelplezier zoals glutenvrije producten, 
schepvis, verse kaas, tapas en heerlijke vers gegrilde vleeswaren uit onze grillafdeling. Gemak op het gebied 
van zelfscan, en een pick up point voor online bestelde boodschappen. Daarnaast hebben we de beschikking 
over een ruim parkeerterrein met gratis parkeervoorziening. Een stomerijservice, koffiecorner en klantenbalie 
waar men terecht kan voor vragen of opmerkingen. De koel- en warmtetechniek is voorzien van een 
milieuvriendelijke Co2 installatie welke zowel koelt, vriest alsook onze winkel voorziet van warmte. We kijken 
ernaar uit om onze klanten te verwelkomen in onze prachtige nieuwe winkel. De jumbo formule zal straks in 
volle glorie tot zijn recht komen waarbij met name lage prijs en een zeer ruim assortiment gecombineerd met 
de beste service het verschil gaan maken. 
Om de klanten te bedanken voor de trouwe klandizie en het verhuisfeest compleet te maken kan men de 
komende weken sparen voor het gratis boodschappenverhuispakket ter waarde van ruim € 60.00. 
 
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de feestelijke opening op woensdag 23 september om 9.00 uur. 
 
John en Klaudia van der Sangen 
Jumbo Geffen 
 
Voormalig Rabobank te Geffen 
Inmiddels loopt de grote verbouwing tot zijn eind in het voormalige pand van de Rabo. 
Er is een nieuwe verdiepingsvloer opgelegd en fors uitgebreid op de 1e verdieping. 
Boven wordt een business centrum gemaakt met de ingang aan de Dorpstraat tegenover het Kruidvat. Naar 
boven kun je via de trap of lift. 
Er zijn 7 ruimtes beschikbaar van 25 – 57 m², ook zijn er combinaties mogelijk tot ca. 85 m². 
Alle ruimtes zijn gebruiksklaar en voorzien van glazen scheidingswanden, elektra, utp, internet, airco, 
vloerbedekking, plafond etc. Het enigste wat je nodig hebt zijn je eigen kantoormeubelen. 
Er is een gezamenlijke vergaderruimte van 27m² en 2 kleine spreekkamers van 10m², gezamenlijke keuken en 
toilet. Hierdoor kun je, je krachten bundelen en de ruimtes optimaal benutten. 
De kracht van dit business centrum is door klein te zijn, groot uit te kunnen stralen.  
Wat voor een ondernemers komen hier nu? Het zijn voornamelijk zakelijke dienstverleners, die elkaar ook in 
het netwerk kunnen versterken. De eerste huurders zullen per 1 oktober hun intrek nemen. Inmiddels zijn er 
al 4 van de 7 verhuurd en een optie van 1 ruimte. 
Er komt een administratiekantoor, notaris, architect, een zakelijke dienstverlener en een optie voor een 
advocaat. 
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Heb je in een onderneming die hierin kan versterken bijv. een reclamebureau, websitedesigner of andere 
zakelijke dienstverlener, dan horen wij dat graag. 
 

 
 
Beneden is ruimte voor winkels of horeca. De geluiden in Geffen zijn er, waar blijft die brasserie nou? Aan de 
kant van het dorpsplein is er zelfs ruimte voor een terras aan de zonzijde. De parkeervakken behoren ook tot 
het terrein van de voormalige Rabo.  
Nu nog de ondernemer die het wil exploiteren.  
 



 

 
 
De ruimte zijn nu ingedeeld in 3 delen van 84m², 160m² en 179m². Combinaties zijn mogelijk tot een 
maximum van 424m²  
De ligging is optimaal en centraal in het dorp met voldoende parkeergelegenheid op het plein. We hopen dat 
het centrum weer gaat leven en aantrekkingskracht krijgt. 
 
Dim van de Put 
 
 
Uitstapje Jumbo Veghel 29 september 
Programma: 
Verzamelen op het dorpsplein  13.15 uur 
Vertrek  per touringcar   13.30 uur 
Ontvangst met koffie en gebak  14.00 uur 
Presentatie    14.30 uur 
Rondleiding    15.00 uur 
Afsluiting met hapje en drankje  16.00 uur 
Vertrek richting Geffen   17.00 uur 
Aankomst bij Café Boetje  18.00 uur 
  
Bij Café Boetje een uitgebreide barbecue verzorgd door Poelierderij van Jo van Druenen 
 
Het belooft weer een bijzonder leerzaam en gezellig uitstapje te worden. Leden die alleen vanaf 18.00 kunnen 
of andersom zijn ook welkom wel opgeven. Aanmelden voor 25 september via info@ondernemendgeffen.nl 
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Nieuwe leden 2015 
1 van de ambities van het bestuur van Ondernemend Geffen was om het aantal leden dit jaar te vergroten. 
Inmiddels kunnen we zeggen dat er in 2015 zich 7 nieuwe leden hebben aangemeld wat het totaal brengt op 
116 leden. In de maand september gaan we als bestuur daarnaast nog gericht ondernemers benaderen om lid 
te worden. Mocht u iemand kennen die nog geen lid is en lid wil worden, dan horen we dit graag van u. 
De nieuwe leden van 2015 tot nu toe zijn: 
Bedrijfswagen Service Oss    Patrick Grim 
Koeriersbedrijf Hanegraaf    Ineke Hanegraaf 
Van der Heijden Meubelen    Mark van der Heijden 
Jeroen Steenbakkers Transport    Jeroen Steenbakkers 
Van Tuijl Metaalrecycling    Ferry van Tuijl 
Medac BHV      Jos de Veer 
Frank van Lent Makelaar Taxateur Rentmeester Frank van Lent 
 
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. 
 
Wat wil stichting AED Beheer Geffen met Ondernemend Geffen? 
De reden waarom de Stichting AED Beheer Geffen in het leven is geroepen is 3-ledig: 
Beheren van de huidige 3 gemeentelijke AED’s en deze zo mogelijk uitbreiden 
Het 24/7 beschikbaar maken van alle “private” AED’s door deze in buitenkasten te plaatsen 
Opleiden en opgeleid houden van burgers op het gebied van reanimatie en gebruik AED, zodat er een zo groot 
mogelijke groep Geffense burgers zich aanmeld op HartslagNU.nl 
Met name voor de 2e reden vragen we de hulp van Ondernemend Geffen. 
Wij willen ondernemers, die al over een AED beschikken vragen deze niet binnen in hun bedrijf te hangen 
maar de AED in een (verwarmde en geventileerde) buitenkast te plaatsen. Zodat de AED via HartslagNU.nl 
24/7 beschikbaar wordt voor de Geffense gemeenschap. Als stichting bieden wij een buitenkast aan met een 
goede prijs kwaliteit verhouding en indien gewenst kunnen wij die ook voor u monteren tegen een 
gereduceerd tarief (lees kostprijs). 
Verder zouden we het bijzonder waarderen als Ondernemers die nog geen AED in hun bedrijf hebben er 
eentje aanschaffen en die ook in een buitenkast plaatsen. Zowel AED als buitenkast worden tegen inkoopsprijs 
aangeboden. 
Het maatschappelijk belang van uw onderneming wordt hierdoor versterkt, maar ook het belang voor uw 
medewerkers. 
En tot slot, als tegenprestatie zal de Stichting het jaarlijkse onderhoud en keuring van het apparaat voor haar 
rekening nemen. Inclusief de periodieke vervanging van elektroden en batterijen. Kosten gemiddeld € 175,- 
per jaar. U heeft er dus NA de aanschaf geen omkijken meer naar !! 
Situatie op dit moment:  
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Slechts 2 van 11 aanwezige AED’s zijn 24/7 beschikbaar !! 
 
Gewenste situatie:  

 
Alle AED’s zijn 24/7 beschikbaar d.m.v. een buitenkast en er zijn 17 i.p.v. 11 AED’s 
In een straal van ongeveer 500 meter is overal in Geffen een AED beschikbaar.  


