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"WOAR BIN IE VAN EN WAT DOO'J?"

VAN HET BESTUUR

Rielli Berends - voorzitter
Orthoflex orthodontisch laboratorium

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit

Rielli is voorzitter van Ondernemend Markelo. Al 24 jaar werkt ze bij

jaar, maar gelijkertijd ook de de eerste

Orthodontisch laboratorium Orthoflex in Goor en daarnaast is zij sinds

nieuwsbrief van ons bestuur, in de huidige

2009 mede-eigenaar van Orthoflex Brabant. Rielli heeft een grote

samenstelling. We hebben niet stilgezeten

interesse voor de opkomende digitale techniek binnen het
orthodontische vak en volgt deze dan ook op de voet. In haar vrije tijd
geniet Rielli graag van de natuur, samen met haar twee honden. Een
geliefde hobby is ook ecologisch bouwen. Daarnaast heeft zij een
passie voor kunst.

en zijn inmiddels door een aantal
samenkomsten en online vergaderingen al
goed op elkaar ingespeeld. Voor de
mensen die ons, óf een deel van ons
bestuur nog niet kennen stellen we ons

Voor ondernemend Markelo heeft Rielli een duidelijke visie en wil deze

graag voor. De bedoeling is om de pen

met het bestuur tot uitvoering brengen om Markelo aantrekkelijk te

door te geven, dus in de volgende

houden om te werken en te wonen. Wij streven ernaar om de

nieuwsbrief kunnen jullie kennismaken met

gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemers te

andere leden van Ondernemend Markelo.

behartigen.

Door hen zes vragen voor te leggen zijn we

"Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is vooruitgang;

benieuwd naar hun drijfveren als

samenwerken is succes"

ondernemer in en rond Markelo.

Edwin Landeweerd - penningmeester
Edwin Excelleert
Edwin (36) is sinds september 2020 verbonden als penningmeester aan
Ondernemend Markelo. Samen met zijn vrouw Renske en zoontje Guus
woonachtig in Markelo. Sinds april 2020 heeft Edwin zijn eigen kantoor
in administratie- en belastingadvies. In de vrije tijd die rest geniet Edwin
met name van het samenzijn met vrienden, sporten (hardlopen,
tennissen, wielrennen en voetballen) en uiteraard zijn gezin!

Marjan Noteboom - secretaris
Fotostudio Markelo
Marjan is secretaris binnen Ondernemend Markelo. Met haar
compagnon Marian Waanders is zij alweer vijf jaar werkzaam bij
Fotostudio Markelo. Sinds maart 2020 heeft het koppel zich gevestigd in
de Kaasfabriek Markelo. Marjan is naast fotograaf ook graag actief voor
de lokale nieuwssite Maarkelsnieuws en kan genieten van kleine
dingen. Haar gezin en hond Cooper vormen de basis voor Marjan.
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Richard Landuwer - bestuurslid / voorzitter SMP
Welkoop Markelo
Richard is bestuurslid van Ondernemend Markelo en tevens voorzitter
van de Stichting Markelo Promotie. Samen met zijn vrouw Marije runnen

HEB JIJ ANTWOORD OP...?
1.Wie ben je en wanneer ben je gestart als
ondernemer?
2. In welke branche ben je als ondernemer
werkzaam, wat doe je? Wie is je klant?

zij alweer 13 jaar de Welkoop in Markelo. In zijn vrije tijd… is Richard
gepassioneerd brandweerman, is hij graag buiten in de tuin aan het

3. Hoe kunnen we jouw bedrijf het best omschrijven?

werk, en vind het heerlijk om lekker te wandelen met zijn gezin en de

Als een organisatie die…

hond.

4. Heb je ook dingen die erbij horen, maar die je
liever niet doet?

Robert Völkers - bestuurslid
Grandcafé De Kroon
Robert is bestuurslid van Ondernemend Markelo. Een jonge gedreven

5. Wat doe je graag in je vrije tijd?
6. Heb je nog een tip voor collega-ondernemers?

horeca ondernemer, die graag denkt in oplossingen. Robert heeft een
passie voor entertainen en haalt zijn energie uit blije gasten. Het
organiseren zit hem in het bloed wat resulteert in plezier voor jong en
oud. In zijn vrije tijd onderneemt hij graag van alles met zijn zoontjes
Tygo en Jax, maar sport hij ook graag om zijn batterij weer op te laden.

Esther Meijer - bestuurslid
Erve Meenderinkboer
Esther is bestuurslid van Ondernemend Markelo. Samen met haar
man Hens werkt ze alweer 20 jaar in het familiebedrijf aan de
Zonneweg in Markelo. Esther ontvangt de gasten die het hele jaar
welkom zijn. Het bedrijf biedt plek voor ruiters, wandelaars, fietsers,
mountainbikers, groepen en ponyclubs. Verhuur van
vakantiewoningen en bedrijfsruimtes. Camperplaatsen zijn weer een

NIEUWE LEDEN
ONDERNEMEND MARKELO

mooie aanvulling. Esther vult haar vrije tjjd graag in met wandelen,
lezen en genieten van de gezelligheid van vrienden en familie.

De Berkoen
Marb Consultancy BV

André Mensink - bestuurslid

Myoform

Nummer 15

Edwin Excelleert

André is bestuurslid van Ondernemend Markelo sinds 2019. Samen

Q-Label B.V.

met zijn vrouw Agnes zijn zij in 2018 Nummer 15 gestart. Naast de

LMGMakelaar

winkel heeft André een baan als regiomanager bij een producent van

FromWood

bouw gerelateerde gereedschappen voor de vakhandel. De winkel is

Assink Shovelverhuur

zijn grote passie waarin hij zijn creativiteit kwijt kan. André gelooft in

Nagels & Wimpers By Natacha
Twentse Geitenhof
Lammertink Bouw

de kracht van netwerken, samen bereik je immers meer dan alleen.
Naast de winkel heeft hij verschillende hobby’s zoals klussen en de
tuin. En natuurlijk zijn gezin en hond.

Bedrijvenhal Erve KooyJan

Lieche Beaute
Pedicuresalon Saskia
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REGELINGEN CORONA!
"er is vaak meer mogelijk dan je denkt..."
Op de website van de rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen en
op de KVK https://www.kvk.nl/corona staan de diverse financiële regelingen
vermeld die voor ondernemers interessant kunnen zijn.
Met name de NOW regeling zal bij de meeste bedrijven bekend zijn, maar zo is
er misschien ook recht op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), de diverse
belastingmaatregelen of de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers (TOZO).
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn er maar liefst 17(!)
beschikbaar. Vraag er eens naar bij je financieel adviseur. Er is vaak meer
mogelijk dan je zelf denkt...

SAVE THE DATE!
Woensdag 22 september vanaf 17.00 uur
Zet de datum alvast in je agenda. We hopen dat de coronamaatregelen het
toelaten om op deze datum een gezellige activiteit te organiseren. We houden
jullie op de hoogte.

CONTACT:
GROTESTRAAT 2 UNIT A
7475 AX MARKELO
VOORZITTER RIELLI BERENDS
06-28104775
WWW.ONDERNEMENDMARKELO.NL
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