
 

 
VERBINDEND • INSPIREREND• FACILITEREND 

Maashorst, 8 februari 2019 
 
Beste Maashorst ondernemer, 

Hoor je ook zo vaak over de Maashorst en alle activiteiten die er plaatsvinden en denk je 

dan: ‘goh, als ik dat eerder had geweten…’  Of zou je graag met andere ondernemers uit 

de Maashorst willen sparren over activiteiten of initiatieven? Houd dan stichting 

Maashorst Ondernemers in de gaten. Lokaal ondernemerschap groeit door verbinding. 

 

Samen met gepassioneerde ondernemers uit de Maashorst met de tak Toerisme & 

Recreatie en een nieuwe ondernemersgroep: BIZZ. (Bedrijven in Detailhandel, Industrie, 

Zorg en Zakelijke dienstverlening). De Maashorst groeit en biedt een schat aan 

mogelijkheden. Door het faciliteren van ontmoeting, samenwerking en het delen van 

kennis, kunnen we groeien naar een optimaal ondernemersklimaat als drijvende Kracht 

van de Maashorst.  

Niet alleen met elkaar als ondernemers, maar vooral met de Maashorst als oorsprong. 

Een uniek Brabants oergebied waar we allemaal trots op zijn. Waar we allemaal van 

genieten. 

Wat houdt een lidmaatschap in? 

Ga eens kijken op de website, daar vind je de voordelen: het aantal bijeenkomsten voor 

alle leden om elkaar te ontmoeten, te netwerken en te brainstormen.  

 Een website voor ondernemers alsmede voor toeristen en bezoekers 

 Een nieuwsbrief waarmee je op de hoogte bent van komende activiteiten 

 We fungeren als vraagbaak voor jou als ondernemer voor vragen over de 

economische schil rondom de Maashorst en alle activiteiten die daar 

plaatsvinden.  

Volg je oerinstinct en word lid 

We zijn flinke stappen aan het zetten om dit ondernemersnetwerk een goed platform te 

geven en onlangs lanceerden we onze nieuwe folder en website. Benieuwd? Neem alvast 

een kijkje op www.maashorst-ondernemers.nl. Daar kun je lezen wat we doen, je 

inschrijven voor de nieuwsbrief of meer informatie aanvragen over een lidmaatschap. 

 

Tot ziens in de Maashorst! 

Met vriendelijke groet,  

 

Twan van Bakel, voorzitter 

www.maashorst-ondernemers.nl  
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