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BEOOGD VOORZITTER STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Henkjan Garretsen. Ik ben 27 jaar oud en commercieel directeur van ons
familiebedrijf Garvo. Zoals de meeste van jullie weten staat Garvo voor GARretsen VOeders.
Wij maken hobbydiervoeders van hoge kwaliteit dat de hele wereld over gaat. We hebben jullie
onlangs mogen ontvangen en hebben dat erg leuk gevonden om te doen.
Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen aan jullie omdat ik gevraagd ben als nieuwe voorzitter van
de OVHKD. Ik vind het een geweldige eer en het lijkt mij ontzettend leuk om gezamenlijk Drempt,
Hummelo en Keppel nog beter op de kaart te zetten. Hierbij kan de OVHKD in mijn ogen door samen
te werken ons als ondernemers versterken.
Ik zie jullie graag bij één van de activiteiten! Tot snel!
Groeten Henkjan

BEDRIJFSBEZOEK IJSBOERDERIJ DE STEENOVEN
Op dinsdag 18 juni hebben de leden IJsboerderij De Steenoven bezocht.
Een heerlijk zonnetje, prachtig uitzicht, lekkere broodjes en ijsjes en
een enthousiaste ondernemer die ons heeft rondgeleid. Wat een mooi bedrijf!
Bedankt Ronald Pelgrom en collega’s!

STRATEGIESESSIES
Op 29 mei en 2 juli heeft het bestuur o.l.v. Annemieke Rexwinkel van De Verbinders twee
strategiesessies gedaan. Belangrijke punten zoals onze doelen voor de komende twee jaar, onze
kansen en onze zwaktes en onze strategische partners zijn aan bod gekomen.
Ook is verbinden heel belangrijk. Onder verbinden valt dan het netwerken met elkaar, elkaar echt
leren kennen en de samenwerking zit hem vooral in de mogelijkheden om elkaar de bal toe te
spelen. In dit samenwerkingskader is ‘De Poort van de Achterhoek’ een thema waarbinnen we elkaar
kunnen versterken. Hierover later meer.
We hebben besloten dan Monique en Henkjan hier een vervolg over gaan hebben om alle ideeën uit
te schrijven in een plan. Dit kunnen we dan voorleggen aan de leden en vragen wat jullie bijdrage kan
zijn.
De basis waarop we met elkaar verbinden en samenwerken (kunnen handelen) is vertrouwen.

10 jaar AchterOmmetjes
Op 7 juli heeft het toeristisch platform gevierd dat het AchterOmmetje 10 jaar bestaat.
Al 10 jaar een jaarlijks informatieboekje voor toeristen en recreanten in Hummelo, Keppel en
Drempt. Hoera!

Bestuurslid toerisme Henny Dokter

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

FIJNE ZOMERVAKANTIE
Het bestuur van de ondernemersvereniging wenst alle ondernemers een fijne zomervakantie toe!

