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Maandagavond 16 november 2015 vindt de 
8e editie van het Business Event West 
Betuwe plaats in theater Schouwburg & 
Filmtheater de Agnietenhof in Tiel. In de 
afgelopen periode hebben er in de vijf deel-
nemende gemeentes voorverkiezingen 
plaatsgevonden. Deze drukbezochte avon-
den hebben geresulteerd in tien prachtige 
genomineerden voor het regionale Business 
Event West Betuwe. Per gemeente zijn er 
twee bedrijven genomineerd in de catego-
rieën ‘MKB en Detailhandel’ en ‘Industrie 
en Dienstverlening’:

MKB en Detailhandel
•  Wilco Ambachtelijk IJs (gemeente Buren)
•  Willemien Eetwaar   

(gemeente Culemborg)
•  Van der Veer Designers (gemeente 

Geldermalsen)
•  Stap In Personeel (gemeente Neder-

Betuwe) 
•  Bakkerij G. van Ooijen (gemeente Tiel)

Industrie en Dienstverlening
•  Speciaal Timmerwerk Rijksen (gemeente 

Buren)

•  Van Dillen Bouwbedrijf (gemeente 
Culemborg)

•  Heerlijkheid Mariënwaerdt (gemeente 
Geldermalsen) 

•  Babypark Kesteren (FTH-Groep)   
(gemeente Neder-Betuwe)

• Defenture B.V. (gemeente Tiel) 

De jury, onder leiding van notaris Govert-
Jan Hoogenboom, staat nu voor de zware 
taak uit deze stuk voor stuk bijzondere 
bedrijven, twee winnaars te kiezen. Wie de 
winnaars zijn wordt binnenkort bekend 
gemaakt. 

De presentatie van de avond is in handen 
van sneldichter en theatermaker Willem 
Gunneman, onder muzikale begeleiding van 
pianovirtuoos Jan Vayne. Tijdens het offici-
ele programma, dat om 20.00 uur begint, 
worden de winnaars bekend gemaakt in de 
twee categorieën. Aansluitend wordt de 
Rabo MVO Publieksprijs uitgereikt aan een 
van de tien genomineerden. Aanwezigen in 
de zaal kunnen per sms hun stem uitbrengen 
op de meest inspirerende en duurzame 
ondernemer. Na het officiële programma, 

dat rond 21.45 uur is afgelopen, is er volop 
gelegenheid om te netwerken. 

Wilt u dit netwerkplatform niet missen? 
Bestel dan uw kaarten via de website: www.
businesseventwestbetuwe.nl. Het Business 
Event West Betuwe wordt breed onder-
steund door hoofdsponsor de Rabobank, 
Official Partner AT&C Accountants 
Belastingadviseurs, gemeenten Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe 
en Tiel, Werkzaak Rivierenland overige 
businesspartners en de diverse ondernemers-
verenigingen en bedrijvenkringen uit de 
regio. 

Alle ontwikkelingen van het Business Event 
kunt u volgen op Facebook: www.facebook.
com/bewestbetuwe. Ook op Twitter is 
Network Business Events actief. Volg snel 
het account @NBEnu voor de laatste infor-
matie en twitter mee over het Business 
Event West Betuwe: #BEWB15. �

De genomineerden van het Business 
Event West Betuwe 2015 zijn bekend
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