
EVENEMENTEN 2017   
Loca! e: Avans Hogeschool    11 januari     Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Op 11 januari waren wij tradi! egetrouw 

te gast bij Avans op de Onderwijsbou-

levard om met de BZW, Hermes en leden 

van de andere Bossche Ondernemers-

verenigingen het glas te heff en op een 

succesvol 2017.

Loca! e: Van der Valk, Vught   13 april    Algemene LedenVergadering

Loca! e: D’n Boerderij    22 juni Midzomernacht Barbecue

Tijdens de ALV treedt Marlous van der 

Veen aan als opvolger van Julia Janssen. 

Aansluitend werd er een update gegeven 

over de stand van zaken in de werk-

groepen Iden! teit & Branding, Bereik-

baarheid & Mobiliteit en Duurzaamheid. 

Roel Schu# en, directeur Agrifood Capital 

nam ons mee met zijn presenta! e over 

het mo# o van AFC:

‘Sowing innova! on, 

  harves! ng the future’

Ook dit jaar waren we weer van harte 

welkom bij D’n Boerderij om de (bijna) 

langste dag van het jaar te vieren. Het 

weer was net als vorig jaar weer zon-

overgoten, met slechts een klein donker 

wolkje en bijbehorend buitje.

Ideaal weer voor de presenta! e van het 

Mobiliteitsplan door het Brabants Mo-

biliteitsnetwerk. 

Meer duurzame mobiliteit is het devies: 

Fietsen! 

De meegebrachte E-bikes van Mantel 

worden enthousiast getest. Nu zien of de 

ondernemers de waarde herkennen van 

het voorstel voor het fi etsenplan.



EVENEMENTEN 2017   
Loca! e: Oeteldonks Gemintemuzejum  12 oktober   Cultureel uitje

15.44u Oeteldonks Gemintemuzejum. 

Cultureel uitje. Cultuur in de breedste 

zin van het woord. Oeteldonkers in hart 

en nieren geven de ondernemers een 

inkijkje in de geschiedenis en betekenis 

van het Carnaval en met name in Oetel-

donk. 

De Brabanders onder de ondernemers 

krijgen de smaak te pakken om ook in 

2018 het feest der zotheid te vieren.

Loca! e: Weener XL    14 december   Kerstlunch

Als iets goed is moet je het niet veran-

deren. Zo denkt de Ondernemersvereni-

ging over de jaarlijkse Kerstlunch. Veel 

aanwezigen horen een bevlogen verhaal 

van Sjoerd van ‘t Erve over de Par! cipa-

! ewet. 

Daarna wordt onder het genot van heer-

lijke hapjes en drankjes verzorgd door 

Weener XL en muzicaal ver! er alvast 

vooruit gekeken naar een uitdagend 

nieuw jaar. 

Loca! e: Avans Hogeschool   11 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Opnieuw hebben Gemeente ’s-Hertogen-

bosch, de BZW, Hermes en samenwer-      

kende onderwijsinstellingen de handen 

ineen geslagen voor de Nieuwjaarsre-

cep! e 2018 bij Avans. Handen werden 

geschud en wangen gekust. Voor velen 

de eerste kennismaking met de nieuwe 

burgervader van de stad: Jack Mikkers.

De toon van de verschillende verhalen 

wordt gelukkig elk jaar weer vrolijker. 

Er lijkt nu eindelijk structureel econo-

misch herstel te zijn ingezet. Nu wordt 

het de uitdaging  voor iedereen om de 

snelle verbetering van de economie bij 

te houden.


