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Uitnodiging discussieavond: 10 december 2015

‘Emoties in de media’
Programma
19.00 uur:
19.30 uur:
20.15 uur:
20.30 uur:
21.15 uur:
21.30 uur:

Ontvangst
Start programma met diverse sprekers
Pauze
Vervolg programma
Optioneel: kijkje in ED kantoor / korte rondleiding door cacaofabriek
Einde programma, naborrelen

Meepraten? Meld je dan voor 3 december a.s.
aan via: persclubpeelland@gmail.com.

Locatie:
Cacaofabriek
Cacaokade 1
5705 LA Helmond

Met sprekers:
Harrie van Horik - Directeur / hoofdredacteur Omroep Siris in Someren
De omroep verzorgt 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uitzendingen
vanuit de studio of op locatie. SIRIS telt per 1 januari 2015 112 medewerkers. Zij
zijn actief op het gebied van o.a. presentatie, verslaggeving, techniek, redactie,
ICT, tv, website, administratie en bestuur.
Directeur/hoofdredacteur Harrie van Horik (58) is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan redacteuren, fotografen, filmers,
verslaggevers, presentatoren, ict-ers, stagiaires en andere medewerkers, die
voor SIRIS werkzaam zijn.
Tim Hanssen – Eigenaar Bedrijf De MediaHub
Naast SIRIS-medewerker is, Tim Hanssen uit Someren ook eigenaar van De
MediaHub. Met zijn bedrijf verzamelt en verwekt hij alle vormen van digitale
content:
video,
foto,
audio,
tekst
en
digitale
bestanden.
Op 16 januari jl. was hij te zien in tv-programma De Social Club (BNN-VARA)
Hier vertelde hij over de Google Glass en de ontwikkeling over de Google
Glassware.
Theo Maas – Wethouder Someren
De Somerense wethouder die onlangs via de media werd geconfronteerd met de
drugsproblematiek van zijn dochter. Na een besloten vergadering waarin hij de
politiek bijpraatte. Besloot hij na lang wikken en wegen toch zijn verhaal te doen
aan het ED. Zijn dilemma: de privacy van zijn dochter vs. Openheid geven over
de kwestie.
Paul van Asseldonk – Redacteur / verslaggever Omroep Brabant
Redacteur / Verslaggever bij Omroep Brabant en samensteller Brabant
Nieuws
Eerder: NOS-Journaal, Brabants Dagblad Sport, Omroep Brabant
.
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Mario Bouwmans – ED
Persclub
Peelland:
persclubpeelland@gmail.com
Chef ED
van regio
Helmond

.

Stem voor de Persprijs 2015
2015

Er is weer bijna een jaar om en dat betekent; tijd voor
de persprijs. Een paar maanden geleden vroegen we
jullie hiervoor kandidaten aan te dragen. Hieruit is de
volgende top drie naar voren gekomen:
1. Wish Outdoor – Tweedaags kwaliteitsfestival dat bij de best
gedecoreerde festivals van Nederland behoort.
2. Automotive Campus – Internationale hotspot
die
doorgroeit naar een uitdagende omgeving waar onderwijs,
onderzoek en industrie samenkomen.
3. Nieky Holzken – Helmonder en viervoudig wereldkampioen
kickboxen met nieuw doel: kampioen boxen worden.

Winnaar van de persprijs 2014: Lavans
Helmond

Stemmen
Laat ons voor 3 december aanstaande weten wie volgens jou
de persprijs 2015 verdient met daarbij een korte motivatie. Wie
weet reiken we de persprijs dan wel uit aan de organisatie van
jouw
keuze
tijdens
onze
nieuwjaarsbijeenkomst.

TERUGBLIK:

Bezoek aan Green Specialties Holland
1.
2.
3.
Met veel enthousiasme vertelde ondernemer Adrie van
den
Einden op 10 september over zijn tuindersbedrijf.
Stemmen
Onder
zijnvoor
leiding
hetvolgens
familiebedrijf
Green
Laat ons
……..groeide
weten wie
jou de persprijs
Specialties
Holland
(GSH)
zoals
het
officieel
heet,
in we
2015 verdient met een korte motivatie. Wie weet reiken
een
twintig jaar
totuit
een
bedrijf
waar bladgroenten
in
de persprijs
danuitwel
aan
de organisatie
van jouw keuze
de
volle onze
grondnieuwjaarsbijeenkomst.
worden geteeld, verpakt en verzonden.
tijdens
Kwaliteit boven kwantiteit
Het ruim honderd hectare grote bedrijf in en om Lierop
richt zich daarbij op kwaliteit boven kwantiteit en
milieuzorg boven kostprijs. Zuiveren en hergebruiken
van water, energie van zonnecellen, minder planten
per vierkante meter en met overleg inzetten van mest
en bestrijdingsmiddelen zijn daar voorbeelden van.
Vernieuwing
Het grote en moderne bedrijf zet zijn producten af tot
ver over de landsgrenzen, mede dankzij vernieuwingen
die Van den Einden zelf bedenkt, ontwikkelt en
uitvoert. Adrie van den Einden is nu aan het
experimenteren met graan en lupine en kondigde aan
komend jaar met een volgende vernieuwing te komen.

Beste
agrarische
onderneming
In 2003 werd GSH al uitgeroepen tot de beste
Nederlandse agrarische onderneming van het jaar. En
dat allemaal dankzij een ingeving van Adrie om zelf
spinazie te gaan verpakken en verkopen in plaats van
afhankelijk te zijn van veilingen.
Bloemen bij de sla
Bladgroenten als spinazie, rucola, veldsla en babyleafs –
eventueel opgefleurd door eetbare bloemen zoals
viooltjes - worden dagelijks en jaarrond geleverd aan het
hogere segment van gastronomie en retail. GSH levert
een product wat op gebied van vorm, smaak en kleur
identiek is voor de consument. Pan- of eetklare
producten
staan
daarbij
voorop.
In gesprek
Een kleine groep leden van de Persclub ging volop in
gesprek met Van den Einden en liet zich op een zonnige
donderdagmiddag rondleiden door zijn bedrijf.
Wij bedanken Green Specialties voor hun gastvrije
ontvangst en enthousiaste verhaal!
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Persclub Peelland: persclubpeelland@gmail.com

