Uitnodiging || John van den Heuvel
Hotel ARA|| dinsdag 5 februari 2019
** Zwijndrecht excelleert **
Beste ondernemers en leden van de OVZ,
Na een maand ‘OVZ-rust’, mag ik u gelukkig weer van harte uitnodigen voor de 1e bijeenkomst van
2019, waarbij we direct spectaculair van start gaan… Eerst kijken we graag nog kort terug op de
laatste bijeenkomst van 2018, waarbij we gastvrij ontvangen werden bij Bistro Michel. Verschillende
pitches, live muziek en heerlijk eten & drinken. Dank allen voor uw aanwezigheid! Een terugblik,
inclusief een fotoreportage, vindt u door te klikken op deze link of op onderstaande foto’s:

Dinsdag 5 februari 2019
We trappen ons nieuwe OVZ-jaar af met een zeer interessante spreker:
Volledige naam :
Geboren:
Geboorteplaats:
Origine:
Beroep:
Jaren actief:
Bekend van:

John van den Heuvel
26 december 1962
Amsterdam
Nederland
Presentator, misdaadjournalist,
voormalig politieagent
2001 – heden
RTL Boulevard,
Bureau van den Heuvel,
Das je goed recht

“John van den Heuvel begint zijn loopbaan onder meer als undercoveragent bij de Amsterdamse
politie. In 1990 wordt hij misdaadverslaggever bij De Telegraaf en maakt hij naam met
opzienbarende publicaties. Hij ontmaskert bijvoorbeeld Desi Bouterse als drugsbaron, schrijft als
eerste over de duistere handel en wandel van vastgoedtycoon Willem Endstra, en onthult
achtergronden van spectaculaire liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Tevens brengt hij de
misstappen van Keith Bakker aan het licht en volgt hij de verwikkelingen rond Badr Hari op de voet.”
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Uitnodiging || John van den Heuvel
Hotel ARA|| dinsdag 5 februari 2019
** Zwijndrecht excelleert **
Programma 5 februari || Hotel ARA
16:30u
Inloop
17:15u
Welkom Gerard Vaandrager
17:30u
Presentatie John van den Heuvel
18:30u
Dinerbuffet
20:00u
Einde OVZ-avond

Hotel ARA
Veerweg 10
Zwijndrecht

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk i.v.m. de catering en mogelijk via deze link of
natuurlijk nóg eenvoudiger via de OVZ-App!
OVZ-App
Heeft u zich al voor de OVZ-App geregistreerd? Klik hier voor meer informatie!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem contact met mij op via cb@ovzwijndrecht.nl
Vertrouwende u voor zover voldoende geïnformeerd te hebben, graag tot ziens op 5 februari!

Met vriendelijke groeten,
namens de Ondernemersvereniging Zwijndrecht,
Rutger Hoogerwerf
Ondernemersvereniging Zwijndrecht
Postbus 19 | 3330 AA | Zwijndrecht
telefoon (078) 639 00 56 - fax (078) 639 03 34
e-mail info@ovzwijndrecht.nl - website www.ovzwijndrecht.nl
Twitter mee - Like ons op Facebook - Join the group at Linkedin
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