
 Woensdag 9 oktober 2019
Waar: Thomassen Transport B.V., Van Rensselaerweg 2, 6956 AV  SPANKEREN
(U kunt parkeren op het terrein van Thomassen Transport)
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Programma

19.00 uur  Ontvangst

19.30 uur Opening door Ronald Haverkamp,

  wethouder economische zaken

  gemeente Rheden

19.40 uur Presentatie door Jerry Heezen, 

  directeur 

  Thomassen Transport

  

20.00 uur Presentatie door Jan Fokke Oosterhof

21.00 uur Het Ondernemerscafé

  Onder het genot van een hapje en een 

  drankje kunt u informeel contacten 

  leggen en nog even napraten

22.30 uur Sluiting

Inspirerende gastspreker
Jan Fokke Oosterhof verzorgt dit jaar het hoofdprogramma 
bij het ondernemerscafé. Een fantastisch inspirerende man. 
Kansen zien, maar vooral ook de kansen benutten staat 
centraal bij Jan Fokke. Een ondernemer die uitstapjes doet 
naar avonturen- en expeditieland en niet zomaar expedities: 
poolexpedities, ultraloopwedstrijden, de toughest footrace on 
earth door de oostelijke Sahara. 
Jan Fokke gelooft dat je al je dromen kunt realiseren door jezelf 
als ondernemer constant onder druk te zetten om het beste 
uit jezelf te halen. Jezelf schier onmogelijke missies opleggen, 
keihard trainen en dan intappen op het beste van jezelf. 
Jan Fokke gaat u laten zien dat dit kan en deelt graag deze 
kennis met u.
Samen met u gaat hij het hebben over de 4 D’s (Dromen, Durven, 
Delen en Doen!). Het belooft een interactieve bijeenkomst te 
worden!

Hapje en een drankje
Tijdens deze avond heeft u natuurlijk ook de mogelijkheid uw 
collega-ondernemers op informele wijze te ontmoeten onder 
het genot van een drankje en een hapje.

Behalve het bedrijfsleven in de gemeente Rheden nodigt het 
college ook vertegenwoordigers van instanties (zoals MKB 
Nederland en KvK) uit voor het Ondernemerscafé. Vanuit de 
gemeente Rheden zijn bestuurders, raadsleden en medewerkers 
aanwezig. 

Ik hoop u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Ronald Haverkamp
wethouder economische zaken c.a.

Ondernemen = een expeditie

Namens het college van burgemeester en wethouders nodig ik 
u van harte uit voor het Ondernemerscafé 2019. Dit jaar staat 
het Ondernemerscafé in het teken van het vergroten van on-
dernemerschap en het benutten van kansen. Het college   vindt 
het belangrijk dat de gemeente Rheden een ondernemende ge-
meente blijft. 
Dit kan alleen samen met u als belangrijke partner. Kom op 9 
oktober en laat u inspireren door onze gastspreker Jan Fokke 
Oosterhof die u vertelt over zijn expedities en hoe hij deze heeft 
aangevlogen als ondernemer.

Thomassen Transport
Het jaarlijks terugkerende Ondernemerscafé vindt dit keer 
plaats bij Thomassen Transport. Dit bedrijf is in 2019 gevestigd 
op het bedrijventerrein Kanaalzone in Spankeren. Thomas-
sen Transport is een echt familiebedrijf en bestaat al langer 
dan 75 jaar! Het college van B&W is erg verheugd met deze 
keuze. Thomassen Transport is een logistieke dienstverlening 
in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Zij verzor-
gen echter ook transporten wereldwijd. Directeur Jerry Heezen 
geeft een boeiende presentatie over  het bedrijf en vertelt hoe
Thomassen een succesvol bedrijf is geworden. 

19.30 uur Opening door Ronald Haverkamp,
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