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Discussieavond
6 november 2014
Als het goed is, hebben jullie deze avond al genoteerd in je
agenda. Op 6 november staat er namelijk een discussieavond
gepland met als onderwerp ‘Embargo of niet?
Arnoud Reijnen, woordvoerder van de commissaris van de koning
Noord-Brabant, weet als geen ander hoe belangrijk dit onderwerp is
en gaat dan ook graag met ons in gesprek over zaken als:
- Zin & onzin van embargo
- Onzinnige embargo’s
- Hoe gaan we om met embargo’s.
- Geschonden embargo’s
- Heeft ‘n embargo nog zin in ‘t internettijdperk
Interesse?
Meld je aan via persclubpeelland@gmail.com en dan zien we je
graag verschijnen op donderdag 6 november a.s. vanaf 19.30
uur bij Grand café Stout, dorpstraat 86 in Aarle-Rixtel.
Over Grand Café Stout
Grand Café Stout is een van de vier horeca ondernemingen van
drie jonge enthousiast ondernemers die vonden dat de
leefbaarheid in Aarle-Rixtel wel een extra impuls kon gebruiken.
Jantine de Jong is verantwoordelijk voor het ruim een jaar
geleden geopende Grand Café Stout. Haar broer Jelle is het
gezicht van De Couwenbergh en Content Totaal Catering, Café
De Vrienden verzorgen zij met Jantine’s partner die op alle
locaties werkt en verantwoordelijk is voor het eten. Momenteel
wordt de zaak uitgebreid met een serre. Jantine hoopt ons op 6
november a.s. allemaal te mogen begroeten en ons een kijkje te
geven in hun wereld van Ontspannen, Ontmoeten en
Ontdekken.

Nieuwjaars
bijeenkomst
22 januari 2014
Op 22 januari 2015 vindt de
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit is tevens de
avond dat de Persprijs 2014 wordt uitgereikt.
Mocht je suggesties hebben voor nominatie,
graag! Laat dit a.u.b. voor 6 november a.s. aan
ons weten, dan nemen wij die ideeën mee in de
besluitvorming!
De criteria voor kandidaten:
- Een bedrijf/organisatie/persoon dient
positief in het nieuws te zijn geweest.
- De aandacht voor het onderwerp moet
van een omvang zijn dat veel mensen het
hebben gehoord/gelezen/gezien (bij
voorkeur in meerdere media).
- Het onderwerp dient een breed publiek
aan te spreken.
- Als het kan is het leuk als het nieuws
verrassend of vernieuwend is.
- Bij voorkeur telkens een ander soort
onderwerp en afkomstig uit een andere
plaats dan de vorige prijs is uitgereikt.
Alvast hartelijk dank voor jullie input!
Al aanmelden? persclubpeelland@gmail.com

Bezoek aan Brainport Development
Op 25 september jl. was de persclub te gast bij Imke Carsouw
directeur van Brainport Development. Tijdens deze lunchbijeenkomst
vertelde zij vol enthousiasme over de kracht van de samenwerking in
Brainport regio Eindhoven.
Heel in het kort….
Brainport regio Eindhoven laat zien hoe lokale uitdagingen omgezet kunnen
worden in kansen op wereldschaal, voor nieuwe technologie, ondernemers
en creatieve oplossingen. Brainport is de thuisbasis van veel grote high
tech bedrijven en de hotspot van Nederland als het gaat om R&D.
Producten van de toekomst worden hier ontwikkeld en meer dan de helft
van de patentaanvragen komt hier vandaan!
Hoe ontstaan
Na de massaontslagen bij DAF en Philips besloten 21 gemeenten tot
samenwerking en creëerden een fonds voor economische
structuurversterking.
Vandaag de dag bestaat Brainport Development een
samenwerkingsverband in zijn huidige vorm met als doel het versterken
van het unieke economisch ecosysteem van Brainport ter bevordering van
de internationale competitiviteit van Nederland met als peilers People,
Technology, Business en Basics. Vanuit een onafhankelijke positie
verbinden zij partijen en bouwen aan sterke netwerken. Verder ontwikkelen
ze strategie voor en met de regio, zetten ze de regio op de kaart (branding),
ontwikkelen
ze
projecten
en programma’s,
geven individueel bedrijfsadvies
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en zetten zich in voor innovatieve huisvesting.

Kortom een erg verhelderend en
interessant verhaal.
Wij bedanken Brainport voor hun
gastvrije ontvangst en lekkere lunch!

