
Week van het Ondernemen

Als Hof van Twente kiezen we ervoor om in die hele week speciale aandacht te geven aan onze

ondernemers. Er zijn een aantal bijeenkomsten rondom verschillende thema's:

WEELEEN PEEE A

SEBSENe EMANEG Vanaf 19.00 uur is de

ontvangst in Schouwburg in Hengelo. Tijdens dit Starterscafé wordt ook

de Startersprijs uitgereikt. Vanuit de Hof zijn er twee

kanshebbers: Hexapoda en IMH Twente. Meer op

www.startersprijsmiddentwente.nl

113 november - 19.00 - 21.00 uur

a uEE EE ES EN E

Hoe kun je meedoen met aanbestedingen en zorg je dat je zichtbaar

bent bij inkoop- en aanbestedingstrajecten van gemeenten en andere

lokale ondernemers? Kom naar de informatieavond. Meer informatie

en aanmelden via ondernemersloket@hofvantwente.nl
 

114 november - 16.00 - 18.00 uu!

Kick off ZZP Hof van Twente]

ZZP-er in Hof van Twente? Kom woensdagmiddag naar de kick off

van dit platform in de Reggehof. Meer informatie op

www.zzphofvantwente.nl

 

Startersprijs

Midden Twente

 
Informatieavond

AANBESTEDEN

\‘-—Êêì tm

 



5 november - 12.00 - 19.00 uu

i|SE EE AE s°cial-

—Impact

Naast keynote speakers en workshops zijn er deze dag tal van andere Da „*EanÀ

verassende momenten die inspireren, uitdagen en jou helpen —Twente

betekenisvoller én succesvoller te worden. Meer op

www.socialimpactdaytwente.nl

|16 november - 8.00 - 9.30 uur| m ÉL‘.
lOntbijt voor nieuwe ondernemers in de Hof|

Zowel ervaren ondernemers die nieuw zijn in de Hof als net gestarte

Ontbijt voor “nieuwe" ondernemers

Welkom in de Hof

edH Geer

ondernemers kunnen zich aanmelden voor een kennismaking tijdens —

dit ontbijt bij Boekwerk Goor. In 2017 of 2018 gestart met je bedrijf in

Hof van Twente of hier naar toe verhuisd met je onderneming? Meld je

aan via ondernemersloket@hofvantwente.nl
 

16 november - 10.00 - 12.00 uu

Het college bezoekt Manege Snorrewind l

Het college gaat regelmatig op pad om ondernemers in de Hof beter

te leren kennen en in gesprek te gaan. Deze keer gaan burgemeester

en wethouders naar Manege Snorrewind.

 

116 november - 16.00 - 18.00 uu

VriMiBo met besturen van de ondern  

sverel n

Om de voltallige besturen van de ondernemersverenigingen te

bedanken voor hun tomeloze inzet in hun eigen kern én Hof van

Twente als gemeente, zijn zij bij de Kroon in Markelo uitgenodigd

voor een informele borrel

 


