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NIEUWE VOORZITTER 
Daar is ‘ie dan; onze nieuwe voorzitter Henkjan Garritsen. Welkom! Henkjan is commercieel 
directeur van de Garvo in Drempt. Morgen, tijdens de golfmiddag, stelt hij zich voor. 
Voor de afwezigen: in de volgende nieuwsbrief zal hij zich ook nog uitgebreid voorstellen.  
 
 

 

 

 

 

 

WORKSHOP STRATEGISCH EN PAKKEND SCHRIJVEN 
Door Ceciel Bremer 

Op dinsdag 12 maart gaf ik de workshop Strategisch en Pakkend Schrijven aan 20 leden van de 
ondernemersvereniging. Algemene schrijfregels, persberichten, nieuwsbrieven, social media, 
vindbaarheid op internet, websites en hoe schrijf je pakkende teksten kwamen aan bod en wisselde 
ik af met opdrachten. Vooraf hadden de deelnemers me veel vragen gestuurd waardoor ik er voor 
iedereen een zinvolle workshop van kon maken. 
 
De grote belangstelling voor de workshop heeft me positief verrast. Zonder dat je het zelf altijd door 
hebt, ben je een expert op jouw vakgebied en kun je anderen heel veel kennis overdragen. Want iets 
dat voor mij heel vanzelfsprekend is, is dat niet per se voor een ander. Dat bleek ook wel uit het 
verzoek dat ik een week na de workshop ontving: of ik een vervolgworkshop wilde geven waarbij de 
deelnemers hun eigen teksten herschrijven en bespreken met elkaar. Natuurlijk wil ik dat! Begin juni 
staat deze praktische workshop gepland.  
 
Dus collega-ondernemers,  wil jij anderen ook wat vertellen over jouw vakgebied? Pak dan deze kans 
die de ondernemersvereniging jou biedt. Meld je aan, ga in gesprek en wie weet volg ik binnenkort 
een workshop bij jou. 

 Hartelijke groeten, 

Ceciel Bremer   
CB Thuis in taal 



 

ACTIVITEITEN 
24 mei 14.30 uur golfmiddag Keppelse golfbaan 
18 juni 18.00 uur bedrijfsbezoek IJsboerderij De Steenoven 

 

LINTJESREGEN 
Onze oud-voorzitter Frans Janssen heeft op vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding gekregen 
uit handen van burgemeester Marianne Besselink. Van harte gefeliciteerd Frans! 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                                                

PRIKBORD 
Op www.ov-hkd.nl/prikbord staan diverse mededelingen en activiteiten van onze leden. 
Ook een vermelding? Mail dan Marieke van der Wagt via info@ov-hkd.nl 
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