
Op donderdag 28 maart  organiseren Ondernemers Collectief Grubbenvorst en  Sociëteit Caldenbroich  
 

 
 
voor haar leden én voor alle andere ondernemers in Grubbenvorst en omgeving.  
 
Het OndernemersCafé biedt de plaatselijke en regionale ondernemers de mogelijkheid op informele wijze 
kennis te maken en/of te onderhouden met collega-ondernemers. Dit om (gezamenlijke) problematieken 
aan de orde te stellen en te delen.  
Verder biedt het OndernemersCafé interessante sprekers die onder andere vertellen over hun veelal rijke 
ervaringen, plannen, visie en toekomstperspectieven.  
 

Locatie:  “De Vonkel”, Venloseweg 11 Grubbenvorst  

Toegang:  Gratis en geheel vrijblijvend (alleen consumpties voor eigen rekening).   

Programma:  19:00 - 19:15 uur Ontvangst met (gratis) koffie / thee    

19:15 - 19:20 uur Kort welkomstwoord  

19:30 - 20:00 uur  Presentatie  Luuk Meevissen, Senior GGP/ Wijkagent *)  
      Richard Roggeveen, Wijkagent WEP *) 
Onderwerp:  Kennismaken met de wijkagenten 

20:00 - 20:15 uur Korte pauze 

20:15 – 21:15 uur Presentatie door de heer Marcel Kuijpers  **) 

Onderwerp:   Ondernemen met een missie: Lekker eten voor iedereen! 

21:15 – 22:00 uur Socializen (en hapjes van Toën) 

22:00 uur  Einde programma    
 
In verband met de organisatie verzoeken wij uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag  
25 maart per mail aan te melden met opgave van naam en aantal personen via een van onderstaande 
secretariaten:  
 
Ondernemers Collectief Grubbenvorst  Sociëteit Caldenbroich  
Jos Wijnen (secretaris)  Loes Alsters (secretaris)    
ocg2017@ziggo.nl   caldenbroich@ziggo.nl 
06 51 97 01 76   06 41 36 51 37 
 
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.   
Zorg dat je er als ondernemer ook bij bent! De volgende data zijn vrijdag 28 juni en donderdag 26 september 
 
 
*) Luuk Meevissen en Richard Roggeveen zijn beiden nieuwe wijkagenten van de Politie “Eenheid Limburg”  
Horst – Peel en Maas. De Senior GGP (GebiedsGebonden Politie) / wijkagent draagt bij aan de handhaving van de 
openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid. Bij Wijkagent WEP (Waardering Erkenning Politie) staat centraal 
het bestendigen en vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij de politiemensen zelf.   
Middels deze  kennismaking met de wijkagent  zullen zij toelichten wat zij als wijkagenten doen en waar politie en 
ondernemers samen kunnen komen. 
 
**) Marcel Kuijpers is samen met zijn broer Cor en diens twee zonen eigenaar van Kuijpers Kip.  
Ze houden vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren en daarnaast is Kuijpers Kip één van de initiatiefnemers van het 
Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. 
Kuijpers bouwt daar een vermeerderingsbedrijf, 960.000 vleeskuikens en een pluimveeslachterij. Inmiddels is met 
de bouw begonnen, na jaren van plannen en strijden voor het verkrijgen van de juiste vergunningen.  
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