Jaargang 8 • Week 38 • 18 september 2019

ONDERNEMERS VAN HET
JAAR 2019 IN BERNHEZE
BERNHEZE - De Bernhezer Ondernemers Prijs 2019 ging naar Tom de Bruyckere van
Tomcars Heesch en de Jonge Ondernemers Prijs 2019 naar Stijn van de Bovenkamp
en Rico Wijgergangs van WijKamp Farming Solutions Nistelrode. De ondernemers
mochten een prachtig beeld in ontvangst nemen van de hand van Hans van Uden.
Ook kreeg de winnaar van de BOP een cheque aangeboden ter waarde van € 2.000,door Rabobank Oss Bernheze, uitgereikt door Corné Roovers. Dit geld gaat naar een
goed doel naar keuze.
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Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs
van WijKamp Farming Solutions

Foto: Jan Gabriëls

Lees meer op pagina 26, 27 en 28

Bernheze plant eerste
windboom van Nederland

WONING VERKOPEN?

Akker zonwering

TE HUUR
OP TWEE LOKATIES

KANTOOR, ATELIER,
WERKRUIMTE of PRAKTIJK

rolluiken & buitenleven

VOOR

C.V., TL licht, HR++glas

LINDESTRAAT NISTELRODE
bij Nr.5 85m2 bij Nr.9 45m2

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Lees meer op pagina 31

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Info: istehuur@gmail.com
Mobiel: 06 23 64 50 85

0412-74 53 52 - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Boomrooierij

100.000 bloembommen
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Extra zakcentje
bijverdienen?
Word bezorger
van deze krant!
0412-795170 - bezorging@bernhezemedia.com

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg
06-13386411 --info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl
Heideweg33--5472
5472 LC
LC Loosbroek
Loosbroek -- 06-613386411
info@cvanderven.nl -- www.cvanderven.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Woensdag 18 september 2019

BIJZONDER BERNHEZER

DE KANSHEBBERS VOOR DE BERNHEZER ONDERNEMERSPRIJS

BERNHEZE - Landgoed

Weijenhof van
de familie Strijbosch in Nistelrode was
afgelopen zaterdag de gastlocatie van het
Bernhezer Business Event 2019. Het thema
was dit jaar ‘Buitengewoon Ontmoeten’ en
dat was het zeker!
De gasten werden verwelkomd om
17.00 uur en er werd afgesloten met een
spectaculaire vuurwerkshow om 23.00 uur.
De bijna 300 gasten werden vanaf 17.00 uur ontvangen
door de organisatie van het event. Onder het genot van
de heerlijke muziek van DJ Joost liepen zij door het aangegeven pad, door de wei naar de feestelijk ingerichte
tent. In de wei stonden schaapjes heerlijk in de zon te
grazen. Bij binnenkomst werd er een glas champagne
uitgereikt en konden alle gasten een plekje in de tent of
heerlijk buiten in de zon kiezen.
Om 17.45 uur werd iedereen welkom geheten door de
presentatrice Sybil, oftewel Neeltje van den Brand. Sybil
heeft het hart op de tong en neem zichzelf graag op de
hak, wat natuurlijk voor hilariteit zorgde. Met name werden de heer en mevrouw Strijbosch bedankt voor hun

DE KANSHEBBERS VOOR DE JONGE ONDERNEMERSPRIJS

gastvrijheid. Mevrouw Strijbosch had ook zelf een mooi
woordje klaar, dit werd met groot applaus door de gasten ontvangen. Zij ontvingen een mooie bos bloemen als
dank voor het beschikbaar stellen van deze prachtlocatie.

Om 21.00 was het hoogtepunt van de avond. Loco-burgemeester Peter van Boekel richtte een woord tot de
gasten van de avond en kreeg de enveloppen met de
winnaars uitgereikt door Wim Tolboom.

Alle kanshebbers mochten bij het podium verzamelen en
werden om de beurt op het podium gevraagd waar Sybil
hen enkele vragen voorlegde en zij alvast een prachtige
bos bloemen ontvingen voor het feit dat zij als kanshebber uitgekozen waren. Dat is natuurlijk al een hele prestatie op zich! Daarna legde Sybil uit hoe het stemmen

De Bernhezer Ondernemers Prijs 2019 ging naar Tom de
Bruyckere van Tomcars Heesch en de Jonge Ondernemers Prijs 2019 ging naar Stijn van de Bovenkamp en
Rico Wijgergangs van WijKamp Farming Solutions Nistelrode. De ondernemers ontvingen een prachtig beeld van
de hand van Hans van Uden.

Mevrouw Strijbosch had een mooi
woordje klaar, dit werd met groot
applaus door de gasten ontvangen

Ook kreeg de winnaar van de BOP een cheque aangeboden ter waarde van € 2.000,- door Rabobank Oss Bernheze, uitgereikt door Corné Roovers. Dit bedrag mag
Tom de Bruyckere doneren aan een goed doel naar keuze
In Bernheze.

zou gaan verlopen. Dit jaar mochten alle gasten stemmen op hun BOP en JOP. Dit gebeurde met een code
die op de entreepas zat en gescand kon worden. Vanaf
dat moment kon iedereen gaan genieten van de overheerlijke gerechten die buiten op het ‘terras’ genuttigd
konden worden, heerlijk in de stralende nazomerzon. Dit
alles met leuke muziek en zang, wat de sfeer optimaal
maakte. Om 20.30 uur maakte zangeres Elske DeWall
haar entree met een spetterend optreden dat veel gasten
aan het dansen zette.

Daarna was het tijd voor felicitaties en kon er verder gefeest worden op de muziek van Say Keys. Om 23.00 uur
werden de gasten getrakteerd op een wervelende vuurwerkshow en daarna was het tijd om naar huis te gaan.
De organisatie bedankt eventpartner Rabobank Oss
Bernheze, de gemeente Bernheze en verder alle betrokkenen en mensen die het BBE een warm hart toedragen.
Zij zijn trots op deze dag die als doelstelling heeft ondernemers uit Bernheze met elkaar te verbinden en elkaar te
inspireren.

Stralende
nazomerzon
Heerlijk
eten en
drinken
Op een mooi pad liepen de gasten richting tent

Presentatrice Sybil en de heer en mevrouw Strijbosch
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BUSINESS EVENT 2019
FOTO’S: JAN GABRIËLS

Een
buitengewone
locatie
BOP

JOP

Buitengewoon
ontmoeten
en verbinden

Tom de Bruyckere

Stijn van de Bovenkamp en Rico Wijgergangs

HET BERNHEZER BUSINESS EVENT WERD MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE SPONSOREN:

Wall of fame

Zangeres Elske DeWall

OP NAAR BBE 2020
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BIJZONDER BERNHEZER BUSINESS EVENT 2019

iedereen genoot op
Landgoed Weijenhof

Wij feliciteren

Stijn van de Bovenkamp
& Rico Wijgergangs van

Wij zijn trots op alle kanshebbers van het
Bernhezer Business Event met name:

Raved Musthaves
Vera van den Heuvel en Joost van der Heijden
D.I.O. Drogisterij/The Readshop Sparkling
Kristel van Dijk
Maashorst Makelaardij
Iris Koekkoek

WijKamp Farming Solutions
met de

JONGE ONDERNEMERSPRIJS

& Tom de Bruyckere van Tomcars Heesch

WWW.ONDERNEMERSVERENIGINGNISTELRODE.NL

met de ONDERNEMERSPRIJS

Het bestuur en de leden van
Ondernemersvereniging Heesch feliciteren

Tom de Bruyckere van TOMCARS
met zijn ‘Bernhezer Ondernemers Prijs.’

En natuurlijk feliciteren wij Stijn en Rico van WijKamp Farming
Solutions uit Nistelrode met de ‘Jonge Ondernemers Prijs’.

www.ondernemersverenigingheesch.nl

