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Beste Uvon-leden en aspirant-leden, 

NIEUWS VAN UVON -LEDEN 

Op allerlei fronten zijn de Uvon-leden hard aan het werk in eigen ondernemingen. Nieuwe producten 

worden er ontwikkeld, mooie bedrijfsresultaten worden er neergezet. Niet te vergeten de 

interessante samenwerkingsverbanden die sommige Uvon-leden zijn aangaan met een partner in het 

werkveld. Zeer de moeite waard om het een plek in de nieuwsbrief te geven: 

- Heel veel enthousiaste stemmen in de gemeente Apeldoorn zijn uitgebracht voor Brasserie 

Het Nieuwe Jachthuis met “het gezelligste terras van de Gemeente Apeldoorn”. Wij 

feliciteren ons lid Irma Fuhler met het behalen van deze award!  

- In de uitgave van ZakelijkgeZien heeft Manuel Publishing Uvon Gelderland een plek gegeven 

en vertelt, onze penningmeester, Marly Verhoef met haar bedrijf MV Mediation wat zij per 

vandaag, 1 juli 2015, kan betekenen in het kader van de nieuwe wetgeving Wet Werk en 

Zekerheid. Mediaton biedt uitkomst om partijen bij elkaar te brengen. 

- DieSel Personeelsdiensten heeft in Nunspeet een nieuwe vestiging geopend. Uvonlid Sanne 

Oude Nijhuis is benoemd tot branchemanager en boekt nu al goede resultaten voor 

werkzoekenden in de bouw, techniek, op administratief- en commercieel gebied.  

- Uvonlid Gabriëlle Kaptein van Arka Media en BrinQer hebben hun krachten gebundeld en 

een initiatief neergezet: Pitch&Go.  

- Uvonlid Esther Spruijt met haar bedrijf Fitness Centrum Epe aan het werk met een nieuw 

product waarbij vrouwen worden getraind die klachten ondervinden bij hun bekkenbodem 

spieren. Esther doet dit in samenwerking met Gelre Ziekenhuizen. 

- En ja…..natuurlijk heeft ons Uvonlid, Margreet Romeijn met haar bedrijf “La Kemme Lingerie 

& More” een award gewonnen voor haar prestaties in de lingeriewereld. Fantastisch! 

Uiteraard voor de volgende nieuwsbrief zijn onze ondernemende vrouwen opnieuw van harte 

welkom om successen en andere bijzonderheden te delen. Maak het kenbaar tijdens de 

netwerkbijeenkomsten of stuur een mail naar info@uvongelderland.nl  t.a.v. het bestuur en wij 

zullen dit zowel op de website als in de nieuwsbrief vermelden. Voel je uitgenodigd en pak het 

podium!! 

 

 

 

mailto:info@uvongelderland.nl


 

NETWERKBIJEENKOMSTEN juli en september 2015 

Augustus vieren wij vakantie en is er geen netwerkbijeenkomst. Echter het bestuur blijft bereikbaar 

en heeft een inspirerende meeting op de 20e augustus. Dit ter voorbereiding op de komende 

maanden. 

Op maandag 6 juli beleven wij de zomer met een mooie netwerkbijeenkomst en avondzeiltocht 

“Beleef het op de Botter”.  De 14e september gaan wij verder met “Apenstreken op de werkvloer”, 

waarin de kracht van samenwerken en goed leiderschap centraal zal staan. In verband met de 

organisatie, van deze netwerkbijeenkomst in september, een vriendelijk verzoek je zo spoedig 

mogelijk aan te melden via de website of via de link in de uitnodiging. Vergeet niet uit je netwerk 

bijzondere ondernemers en of managers mee te nemen. Introducés en belangstellenden voor het 

lidmaatschap zijn van harte welkom bij dit evenement.  

Voor de programma’s en andere informatie van deze netwerkbijeenkomsten verwijzen wij je naar de 

website www.uvongelderland.nl  

 

ONDERWERPEN NETWERKBIJEENKOMSTEN VANAF JANUARI 2016 

In september en oktober staat op de agenda van het bestuur de invulling van onze 

netwerkbijeenkomsten 2016 centraal.  

Het bestuur is voornemens om wederom met de kerstavond haar leden een programma met 

maandelijkse netwerkbijeenkomsten 2016 aan te bieden.  Dit lukt ons alleen met de medewerking  

van alle leden. 

Graag horen wij van onze leden je wensen wat betreft de onderwerpen, gastsprekers, 

bedrijfspresentaties, locaties en voorkeuren voor de maandelijkse netwerkbijeenkomsten.  

Heb je bijvoorbeeld een gastspreker in je netwerk en die een goede zakelijke rol kan spelen voor een 

netwerkavond bij Uvon Gelderland……..Een mooi thema, een lezing met een goed 

onderwerp……….een toplocatie…………Vertel het ons. Wij ontvangen het graag op 

j.lohn@projectatelier119.nl  t.a.v. Judith Lohn. 

 

Mede namens het bestuur een hartelijke groet en een TOP zomer gewenst. Fijne vakantie. 

 

Judith Lohn, voorzitter Uvon-Gelderland 
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