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Noord-Limburg

Benieuwd naar alle foto’s en het filmpje die deze dag 
zijn gemaakt? Bekijk deze op bob.noordlimburgbusi-

ness.nl. Gebruikt u een smartphone om de site te bekij-
ken, dan krijgt u bij het bezoeken van de website direct 
de melding met de vraag of u van de mobiele website 

gebruik wilt maken. 

Wilt u meer weten over BOB of lid 
worden? Neem dan contact op met 

BOB-organisator Danny Toonen, 
024-3503240/06-54913037,

danny@vanmunstermedia.nl of kijk op 
bob.noordlimburgbusiness.nl.

Op 2 juni organiseerde BOB Noord-Limburg voor 
het eerst een golftoernooi. Een select gezelschap 
van amateurgolfers, semi-professionals en onont-
dekte talenten uit de regio reisde af naar golfclub De 
Berckt in Baarlo.

Na een uurtje inslaan op de driving range werden de 
deelnemers naar handicap ingedeeld en liepen zij in 
groepjes van vier elk negen holes af. De veelzijdige 
baan waar veel water, hellingen en andere obstakels 
voor de nodige uitdaging zorgden, hield de deelne-
mers een aantal uurtjes zoet. Na het bedwingen van 
de holes stond er een welverdiend buffet voor hen 
klaar waar zij op het zonovergoten terras van konden 
genieten. 
Na het optellen van de scores bleek Wim van 
Knippenberg, eigenaar van AID Interieurarchitecten, 
de absolute winnaar. Hij won een jaarlidmaatschap 
voor BOB Noord-Limburg. Albert Rodenburg van 
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Benieuwd naar BOB?
Wilt u ook een BOB meemaken? Schrijf u gratis in via 
de nieuwe website bob.noordlimburgbusiness.nl en 
kies de BOB uit waar u zich voor wil aanmelden. Zodra 
u zich heeft aangemeld, is dit bij het desbetreffende 
BOB-event te zien. Ook kunt u dan meteen uw eigen 
bedrijfsprofiel aanmaken en de naam en NAW-
gegevens van uw bedrijf invullen. Als u al eens aan een 
BOB-borrel heeft deelgenomen, hoeft u enkel de bij 
ons bekende gegevens te controleren en desgewenst 
aan te passen. BOB-leden kunnen hun gegevens op 
hun uitgebreide bedrijfsprofiel aanpassen, dat boven-
dien ook nog eens geheel naar eigen wens van extra 
informatie en afbeeldingen kan worden voorzien. Meer 
weten over BOB? Neem dan contact op met BOB-
organisator Danny Toonen (024-3503240/06-54913037/
danny@vanmunstermedia.nl)..
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Deze BOB-borrel wordt mede 

mogelijk gemaakt door:

Golfclub de Berckt
Alpha Labs

Noord-Limburg 
Business

Van Munster Media

Bijdragen aan BOB
Heeft u als ondernemer een sfeervolle locatie die 
als decor voor een BOB-bijeenkomst kan dienen, 

of bent u een gastspreker met een interessant 
onderwerp waar de ondernemers in Noord-

Limburg beslist van zouden moeten weten? BOB-
organisator Danny Toonen is voor de BOB-borrels 
in 2014 nog op zoek naar enkele locaties en spre-
kers. Vraag de BOB-organisator naar de mogelijk-

heden.

ArenaLease en Robert Mans van Zuidlease wonnen de 
tweede prijs; een abonnement op Porsche Scene Live. 
Tevens was er een eervolle vermelding voor Carlo 
Giliam, wiens bedrijf Alpha Labs hoofdsponsor van het 
evenement was. 

Geïnteresseerden konden eveneens deelnemen aan 
een rondleiding door kasteel De Berckt, dat in de loop 
der jaren flink wat verbouwingen en eigenaren voorbij 
heeft zien komen. De huidige eigenaar heeft het histo-
rische pand omgetoverd tot een mooie accommodatie 
waar onder andere vergaderd, getraind en gedineerd 
kan worden. 

Al met al was het wederom een zeer geslaagde dag. 
Inmiddels staat er alweer een nieuwe BOB op de plan-
ning en wel op 26 augustus bij kapel Mariadal te 
Venlo. Foto’s kunt u na de 26e bekijken op bob.noord-
limburgbusiness.nl. Het verslag verschijnt in editie 4.


