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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

‘Bourgondisch en gastvrij’ en ‘cre-
atieve gerechten met verrassende 
smaakcombinaties’. Teksten die 
de activiteiten van RBM Culinair 
en Sucré & Salé Catering goed sa-
menvatten. De basis van RBM Cu-
linair werd zo’n 25 jaar geleden 
gelegd door Ronald Broeders die 
een uitstekende naam én een gro-
te groep vaste klanten opbouwde 
met onder andere buffetten, bar-
becues en walking dinners. 

In 2016 startte zijn partner Geral-
dine Taalman Sucré & Salé Cate-

ring met als specialisaties lunches, 
belegde broodjes en maaltijd-
service. Cateringservice op maat 
voor bedrijven, evenementen en 
feesten. Jarenlange kennis en er-
varing, gecombineerd met creati-
viteit en passie, staan garant voor 
kwalitatief hoogwaardig maat-
werk; ook speciale wensen als 
veganistische en/of vegetarische 
gerechten zijn geen enkel pro-
bleem voor Ronald en Geraldine. 
September 2018 namen zij ook 
de horecaexploitatie van het Ont-
moetingscentrum in Raamsdonk 

over, waar ze onder de naam De 
Zeven Zusters een sfeervol hore-
cabedrijf met fraai terras runnen. 
En ook daar leveren ze hoogwaar-
dig maatwerk.

“Steeds meer bedrijven bestel-
len bij ons lunches of maaltijden. 
Maak maar wat lekkers, is dan 
vaak de opdracht. Voor ons het 
bewijs dat we echt het vertrou-
wen hebben gekregen van de 
klant”, concludeert een trotse 
Ronald Broeders. De creatieve ge-
rechten met verrassende smaak-

combinaties, worden door Ronald 
en Geraldine met veel passie ge-
maakt. En dat proef je! De cate-
ringservice wordt verzorgd voor 
zowel bedrijven, evenementen 
en verenigingen als voor particu-
lieren thuis of op locatie. De mo-
gelijkheden zijn met onder meer 
buffetten, BBQ’s, walking dinners, 
kookworkshops,  lunchgerechten, 
belegde broodjes en hapjes- of 
tapasschalen enorm uitgebreid. 
“Verreweg de meeste produc-
ten, waaronder de sauzen en sa-
lades, komen uit eigen keuken”, 
vertellen  Ronald en Geraldine. 
“We verzorgen met regelmaat 
de catering in de Lambertuskerk 
bij de meest uiteenlopende ge-
beurtenissen; dat kan tijdens een 
bedrijfspresentatie, vergadering, 
receptie of feest zijn, maar ook 
bij een concert of een uitvaart. In 
alle gevallen vullen we de wen-
sen van onze klanten in, waarbij 
we garant staan voor kwalitatief 
hoogstaande catering.”

In 1907 vestigden zeven zus-
ters van de Zusters van Schijndel 
zich in het Adrianus Liefdesge-
sticht, dat in de volksmond veel-
al ‘t klooster werd genoemd. In 
1972 vertrok de laatste zuster uit 
Raamsdonk. Zesenveertig jaar la-
ter nemen Ronald en Geraldine 

het horecagedeelte van het Ont-
moetingscentrum over en open-
den ze in september 2018 het be-
drijf dat ze, met een knipoog naar 
het verleden, de naam De Zeven 
Zusters gaven. Afgelopen week-
end werd het prachtige terras in 
gebruik genomen dat, gezien de 
aanloop, duidelijk in een behoef-
te voorziet. 

Ze vertellen verder over hun ho-
recabedrijf: “Dagelijks, met uit-
zondering van maandag, kunnen 
gasten bij ons terecht voor koffie, 
eventueel met zelfgebakken ap-
peltaart, een drankje en/of hap-
je. We beschikken over een aan-
trekkelijke lunchkaart met onder 
meer belegde broodjes, salades, 
warme gerechten en niet te ver-
geten de Adrianus Borrelplank. 
We schenken tal van speciaal-bie-
ren en hebben ook een uitgebrei-
de wijnkaart; onze wijnen kopen 
we bij Erna Knook van Vinivisie 
uit Geertruidenberg. Een bijzon-
derheid zijn de handgemaakte 
borrelhapjes, gemaakt door cro-
quetteurs die zichzelf de Heeren 
van Loosdrecht noemen. In de 
nabije toekomst willen we verder 
gaan als brasserie. Uiteraard zijn 
nog steeds tal van verenigingen 
te gast bij ons en zijn onze zalen 
te huur voor allerlei activiteiten.” 

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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VOG AGENDA
20 juni 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

11 juli 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

5 oktober 2019 
 GENiaal: duurzaamheid, techniek & onderwijs
 Dongemond College, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

ONDERNEMER IN BEELD:
RBM CULINAIR, SUCRÉ & SALÉ CATERING EN 
DE ZEVEN ZUSTERS STAAN GARANT VOOR 
KWALITATIEF HOOGWAARDIG MAATWERK

Ronald Broeders en Geraldine Taalman bij het pas geopende terras.

“AFGELOPEN WEEKEND WERD HET PRACHTIGE 
TERRAS IN GEBRUIK GENOMEN...”
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

17-5-2019 Eendrachtsweg en Kloosterweg, 
Raamsdonksveer
Herinrichting sportpark, aanleg beregenings-
kelders (Activiteit Bouw)

17-5-2019 Markt, Geertruidenberg 
Plaatsen tijdelijke kiosk voor zomertoer (Acti-
viteit Bouw)

20-5-2019 Karel V laan 30, 4931 HD Geertrui-
denberg
Plaatsen dakkapel achterzijde (activiteit Bouw)

21-5-2019 Oeverkruid 3, 4941 VV Raamsdonks-
veer
Vestigen metaalsmelterij voor proefnemingen 
(activiteit Milieu)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
17-5-2019 Collegeweg 1, 4942 VC Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw Fase III (activiteit Bouw)

20-5-2019 Molenstraat 3, 4944 AA Raamsdonk
Vestigen hondentrimsalon in bijgebouw bij wo-
ning (activiteit RO)

Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de Ge-
meentewinkel.

Melding activiteitenbesluit 
Milieubeheer
• 16-5-2019, veranderen bedrijf, Brasem 12, 
4941 SE Raamsdonksveer

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Incidentele festiviteit
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- Café De Schipper, Kerkstraat 5, Raamsdonk. 
De festiviteiten vinden plaats op 3 juni 2019 om 
17.00 uur tot 01.00 uur

Ontheffing sluitingstijd
Er is door de burgemeester een ontheffing van 
de sluitingstijd verleend op basis van artikel 
2:29 APV Het gaat om de volgende inrichting:
- Hockeyvereniging DDHC, Kloosterweg 4, 
Raamsdonksveer. De ontheffing is verleend 
voor zondag 16 juni 2019 tot 20.00 uur.

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing

Procedures
1. Ter inzage en informatie
U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien 
in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de 
eerstvolgende donderdag na publicatie, en ein-
digt na zes weken (behalve als anders vermeld) 
op woensdag. 

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 
schriftelijk naar voren brengen bij het college 

van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
toelichten.

3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het college van 
B&W, burgemeester of raad, tegen een door 
hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen tegen een besluit. 
Het beroepschrift kunt u indienen bij de recht-
bank. U kunt ook het beroepschrift digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/ be-
stuursrecht. U bent daarvoor griffierecht ver-
schuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten
U kunt binnen zes weken een bezwaar- of be-
roepschrift indienen. De termijn begint op de 
dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd 
de dag van publicatie op de gemeentepagina. 
Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na 
de verzenddatum van het besluit aan de aan-
vrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet 
bevatten: de handtekening, naam en adres, 
datum, een omschrijving van het bestreden 
besluit en de motivering van het bezwaar of 
beroep. Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift houdt de wer-
king van een besluit niet tegen. U kunt tege-
lijk een voorlopige voorziening vragen aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
(bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg 
daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroep-
schrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. U 
bent griffierecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -22- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

De VOG is met meer dan 300 le-
den een ondernemersvereniging 
die er toe doet. Samen maken wij 
ons sterk voor onderwerpen die 
belangrijk zijn. Niet alleen grote 
bedrijven zijn lid van de VOG, ook 
middelgrote en kleinere onderne-
mingen voelen zich bij ons thuis. 
Door de kracht van het collectief 
kan de VOG als belangenbeharti-
ger meer voor elkaar krijgen. Te-
gelijk willen we een inspirerende 
plek zijn waar ondernemers elkaar 
ontmoeten en nieuwe samenwer-
kingen vinden.

Door lid te worden van de Verenig-
de Ondernemers Geertruidenberg 
sluit u zich aan bij meer dan 300 
bedrijven uit onze gemeente.  Als 
lid kunt u uw bedrijf en uw activi-
teiten onder de aandacht brengen 
van een groot netwerk, alle ande-
re bedrijven in onze gemeente en 
ruim 1200 abonnees van onze we-
kelijkse Nieuwsbrief.

We organiseren verschillende net-
werk-momenten, zoals bedrijfsbe-
zoeken en de Algemene Ledenver-
gadering. Elke bijeenkomst heeft 
zijn karakteristieken en daarom 

een mooi moment je netwerk aan 
te halen of uit te breiden. Daar-
naast versturen we bijna dagelijks 
berichten over nieuwsfeiten in en 
rondom de gemeente Geertrui-
denberg en publiceren we weke-
lijks deze pagina’s in de Langstraat. 
Ieder VOG lid krijgt een eigen be-
drijfspagina in het bedrijvenover-
zicht waarin de belangrijkste 
contactgegevens gepresenteerd 
worden.

Sinds september 2018 beschikken 
we over twee informatiezuilen. 
Een aan de Maasdijk en een aan 
de Wilhelminalaan te Raamsdonks-
veer. Hierop kan geadverteerd wor-
den tegen de laagste tarieven in 
de markt. En, “last, but not least”, 
bieden we de mogelijkheid tegen 
een sterk gereduceerd tarief op 
deze redactionele VOG-pagina’s in 
weekblad De Langstraat een adver-
tentie te plaatsen. Wilt u hierover 
meer weten? Neem dan contact 
op met Elma de Wild op 06 - 2938 
9041.

Het basislidmaatschap van de VOG 
kost slechts € 110 per jaar. Naast 
het Basislidmaatschap heeft u de 

mogelijkheid om aan te melden 
als PLUS lid, waarmee u naast alle 
genoemde zaken van het basis-
lidmaatschap, een prominentere 
presentatie krijgt. VOG Plus-leden 
krijgen een aantal extra mogelijk-
heden: een uitgebreide bedrijfspa-
gina, gratis vacatures plaatsen op 
de VOG-website en -nieuwsbrief 
en de mogelijkheid om (tegen be-
taling) advertorials te plaatsen in 
de nieuwsbrief. Ook is het mogelijk 
om andere VOG-leden extra voor-
deel te bieden. Een PLUS lid betaalt 
€ 40 extra op het basislidmaatschap 
per jaar en eenmalig € 25 voor het 
aanmaken van de PLUS pagina.

Voor óns betekent uw lidmaatschap 
dat wij meer invloed krijgen als or-
ganisatie. Een groter ledenbestand 
geeft ons immers meer draagvlak 
en zeggingskracht, onder meer 
richting de lokale overheid. U kunt 
meepraten en meebeslissen door 
aan te schuiven bij een bestuursver-
gadering of een van onze netwerk-
momenten te bezoeken. 

Meer weten of lid worden? Mail 
naar info@vogweb.nl of kijk op 
www.vogweb.nl.

Op woensdag 29 mei j.l. vierde de 
familie Van Meggelen het 15-jarig 
bestaan van Fortune Coffee regio 
Breda.  Prima koffie, geweldig be-
drijf, Chapeau!!

Antoine, Kees, Robbie, Roy en Pe-
tra van Meggelen vierden onder 
grote belangstelling van familie, 
vrienden, collega’s, buren, klan-
ten en andere koffieliefhebbers 
hun 15-jarig bestaan in hun pand 
aan de Brasem 46a te Raams-
donksveer.

De distributieruimte was ver-
bouwd tot een ware discotheek 
met dj en lichtshow. Buiten sier-
de hun Fortune Coffee-truck, 

een ambachtelijke friettent, een 
springkussen, statafels en feest-
verlichting. Na een korte toe-
spraak met een samenvatting 
over de groei van het bedrijf in de 
afgelopen 15 jaren, bleef het nog 
lang gezellig op het Dombosch.

De familie vermelde verheugd 
dat veel gasten een donatie heb-
ben gedaan volgens de cadeautip 
ten bate van UCCF (Uganda Child 
Care Foundation). Zij bedanken 
nogmaals iedereen voor hun do-
natie.

Kijk op VOGWEB.nl voor een 
 fotogallery van de viering van het 
15-jarig bestaan Fortune Coffee.

VOG-LIDMAATSCHAP, VEEL VOORDEEL  
EN LAGE KOSTEN

FORTUNE COFFEE REGIO 
BREDA VIERT 3E LUSTRUM


