Dag van de Ondernemer 2018
Om de Dinkellandse ondernemers te bedanken voor hun lef en
doorzettingsvermogen, nam de gemeente Dinkelland hen op de Dag van de
Ondernemer mee naar Technology Base in Enschede. Een geslaagde ochtend
met een rondleiding en interessante bedrijfsbezoeken. Ondernemers, bedankt!
Bekijk hier het beeldverslag.

Terugblik WOON2018
Op 2 en 3 november vond de woonbeurs WOON2018 plaats bij Partycentrum
Morshuis in Albergen. De beurs trok allerelei bezoekers die meer wilden weten
over (ver)bouwen in Dinkelland en Tubbergen. Om de nodige informatie te
verzamelen, konden zij tijdens WOON2018 de 34 stands bezoeken of een van
de drie lezingen/workshops bijwonen. Bekijk het sfeerverslag.

Ondernemer zoekt student: hulp in het onderwijswoud!
Veel ondernemers willen graag werken met studenten en afstudeerders. Ze geven
nieuwe inzichten, frisse blikken. Kunnen een onderwerp waar je al langer mee rondloopt
nou eindelijk eens voor je onderzoeken. Maar waar te beginnen in het woud van het
hoger onderwijs? Is het meer iets voor het MBO of toch voor het HBO? Veel
ondernemers worstelen met deze vragen. En als ze dan bij onderwijsinstellingen aan
willen kloppen, dan is de grote vraag: waar? Met de komst van de onderwijs- en
innnovatiemakelaar willen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen ondernemers de
helpende hand bieden in deze zoektocht. Lees meer.

Bodygoed | Ootmarsum
met de opening van hun winkel

Bierbrouwerij Othmar | Ootmarsum
met de eerste prijs bij de European Beer Star competitie

Heb jij ook een jubileum te vieren? Of iets te melden op
ondernemersgebied? Geef het ons door!

Bedrijfsbezoeken
Het college van burgemeester en wethouders brengt geregeld, al dan niet samen met Bedrijvenconsulent Ingrid Leferink, een
bedrijfsbezoek aan ondernemers in Dinkelland. De afgelopen tijd hebben zij de volgende bedrijven/organisaties bezocht:
o Aannemersbedrijf Oude Moleman in Rossum
o Decona in Denekamp

Vind je het leuk als het college een keer bij jou op bedrijfsbezoek komt? Of wil je
een kopje koffie drinken met onze bedrijfsconsulent en wethouder Benno Brand?
Bel of mail dan met onze bedrijfsconsulent Ingrid Leferink: 06-14475403 of
i.leferink@noaberkracht.nl. De bedrijfsbezoeken hebben een informeel karakter en
staan in het teken van (nadere) kennismaking en elkaar informeren; in welke markt
bevinden ze zich, welke ontwikkelingen ziet men, welke kansen of knelpunten doen
zich voor. Dit wordt veelal afgesloten met een korte rondleiding door het bedrijf,
zodat het college een nog beter beeld krijgt van het bedrijf.

Doe mee aan de Saxion Projectweek 2019!
Frisse blik op jouw opdracht? Doe mee aan de International Project Week.
Maar liefst 150 studententeams van technische en economische opleidingen
werken aan projecten van bedrijven die aansluiten bij beide disciplines.
Wanneer? Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019!

Ken je of ben je een startende ondernemer?
Wil jij een bedrijf starten in Twente? Heb je een goed idee of ben je pas
gestart? Op www.startenintwente.nl vind je alle informatie en tools die je nodig
hebt. En kom je in contact met andere starters en ondernemers!

Sta jij nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar wil je wel op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan hier aan!

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
(0541) 854100

Heb je vragen? Mail het ons!

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

