
 

Voorwoord 
 

MERCI! Een klein gebaar van blijk van waardering voor jullie als ondernemers op de dag van de 

ondernemer 

We hadden ontzettend graag bij elkaar gekomen om gezamenlijk bij te praten tijdens de dag van de 

ondernemer. Helaas laten de Corona regels dat op dit moment niet toe. We zullen dus in onze eigen 

bubbel moeten blijven.  

Niettemin vonden wij het, als bestuur, belangrijk om toch stil te staan bij het lef en 

doorzettingsvermogen van jullie als ondernemers. Vandaar dat we gekozen hebben om jullie een 

klein presentje te overhandigen.  

De dag van de ondernemer vieren we de 

afgelopen jaren, gezamenlijk met VNO NCW 

Brabantse Wal en de Gemeente Bergen op 

Zoom. Nu dat niet kan, hebben we 

gezamenlijk besloten om samen met hen een 

video op te nemen. Deze hebben jullie 

mogelijk al voorbij zien komen op diverse 

social media. Belangrijkste doel is om jullie 

als ondernemers in het zonnetje te zetten en 

op een luchtige manier aandacht te vragen 

voor het belang van ondernemers! 

Ik hoop van ganser harte dat we binnenkort 

elkaar weer kunnen zien, al is het maar in kleinere samenstellingen. De berichtgeving, wat betreft 

vaccins en daling van het aantal besmettingen zijn in ieder geval positief te noemen, 

Merci, bedankt en chapeau voor jullie durf en doorzettingsvermogen! 

Groet en goede zaken gewenst, 

Peter Huijgens I voorzitter@mkb-boz.nl 

 

Terugblik bijeenkomst dinsdag 6 oktober 
Sinds lange tijd was er de mogelijkheid om, op gepaste afstand, 

een bijeenkomst te organiseren. Oorspronkelijk zou het een BBQ 

zijn, maar dat kon omwille van de loopbewegingen uiteraard 

niet doorgaan. De opkomst was beperkt, maar niettemin waren 

de aanwezigen erg enthousiast over zowel het eten als de leuke 

gesprekken aan tafel. De voorzitter trapte de avond af door een 

verwijzing te maken naar alle aanwezigen en hun expertise die 

ze in huis hebben. Een leuke aftrap van een intieme, maar 

bijzonder aangename avond. 

  

Voorzitter: Peter Huijgens I Stap Omhoog  
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Welkom 
Sinds de vorige nieuwsbrief kunnen we toch weer een aantal nieuwe leden toevoegen aan onze 

vereniging. Welkom aan de volgende, nieuwe leden: 

• Uitstreekend     I www.uitstreekend.nl 

• VersVoer      I www.wetrekkeneenblikopen.nl 

• Music & Media Webdesign en Reclame   I www.musicenmedia.nl 

 

MERCI en bedankt ondernemers. Namens het voltallige bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Huijgens I Voorzitter MKB Bergen op Zoom I Stap Omhoog 

Martina Remy I Bestuurslid MKB Bergen op Zoom I OHV Vermogensbeheer 

Sjaak Staal I Secretaris MKB Bergen op Zoom I Rabobank 

Wim Serno I Bestuurslid MKB Bergen op Zoom I Eco Point 

Ed de Been I Penningsmeester MKB Bergen op Zoom I ESJ Financial Engineering 


