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Nieuwsbrief September 2017

Save the dates!
Nu de zomervakantie voorbij is, zijn we druk bezig met de planning van een aantal

activiteiten voor de laatste maanden van dit jaar. Dus noteer de volgende data alvast
in je agenda. De officiële uitnodigingen volgen zo snel mogelijk.

Zaterdag 28 oktober: Een leuke activiteit, vooral veel gezelligheid en lekker
eten
Maandag 13 november: Jaarvergadering Heino Aktief
Donderdag 16 november: Groot netwerkevent voor alle ondernemers in de
gemeente Raalte

Jaaragenda

Subscribe Past Issues Translate

http://mailchi.mp/e4f5fcae24bb/nieuwsbrief-heino-aktief-juli-464045?e=%5BUNIQID%5D
http://heinoaktief.nl/jaaragenda/
http://eepurl.com/cRtD2f
http://us14.campaign-archive1.com/home/?u=d65f4ff973c04e8815a72cd42&id=d18ae2d051
javascript:;


Heinose Ondernemer van het Jaar Verkiezing 2017

Op donderdag 17 augustus tijdens de Pompdagen was voor de eerste keer de
uitreiking van de Heinose Ondernemer van het Jaar. De winnaar was De Goede

Keus, jouw feestwinkel. Het was een geslaagde, nieuwe editie van het
Ondernemersuurtje.

Lees meer

Techniekdagen Onderwijs Salland

Op vrijdag 13 oktober start voor de 12e keer de Techniekdagen Onderwijs Salland.
De officiële opening is op deze dag om 17.00 uur bij KaWe in Raalte. Jullie zijn van

harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
Lees meer

Vertrek Karen van Rhijn

Per 1 september 2017 heeft Karen van Rhijn afscheid genomen van haar baan als
account manager Bedrijven binnen de gemeente Raalte. Zij gaat aan de slag als

projectleider bij de Provincie Overijssel.
Lees meer
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Website Heino Aktief

De komende maanden gaan we gebruiken om de website van Heino Aktief verder te
verbeteren. Als eerste zijn de ondernemersprofielen van de leden aan de beurt. Nog

niet bij iedereen is er namelijk een logo aanwezig en een omschrijving. Mocht dit
voor jouw onderneming het geval zijn, zou je dit dan zo snel mogelijk aan willen

leveren? Graag per mail naar info@heinoaktief.nl.
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