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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.

Met de zomervakantie bijna op zijn eind vond op 
dinsdag 26 augustus de eerste BOB-borrel van het 
najaar plaats. Ditmaal ging BOB Noord-Limburg 
Business op de kunstzinnige toer en waren de deel-
nemers te gast bij kapel Mariadal in Venlo.

Business Ontmoet Business

Noord-Limburg Business

BOB-borrel bij kapel Mariadal te Venlo

BOB gaat de 
kunstzinnige toer op
fOTOGrafie Karim de groot



BOB Noord-Limburg Business maakt 
onderdeel uit van Noord-Limburg 

Business; een on/offline platform voor 
ondernemers uit de regio Noord-Limburg. 

www.noordlimburgbusiness.

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 wilt 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:

Kapel Mariadal
Galerie de Hoeve 

Catering
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 BOB-organisator Danny Toonen naar 

de mogelijkheden.

Nadat een aantal deelnemers aan de BOB-borrel ’s 
middags al in diverse ‘green’ en ‘fun’ auto’s hadden 
gereden, werden zij samen met de andere deelnemers 
gastvrij ontvangen door Jobke Zom-Schobbers van 
kapel Mariadal. Na de ontvangst met een welkomst-
drankje en een korte voorstelronde onder de deelne-
mers, serveerde Galerie de Hoeve Catering drie heer-
lijke gangen. Vervolgens vertelde Jobke, dochter van 
kunstenaar Fons Schobbers, aan de hand van een 
korte film over het oeuvre van haar vader. Een aantal 
van zijn werken zijn samen met Afrikaanse maskers en 
bisjpalen, rituele totempalen uit Papua Nieuw Guinea, 
in de expositieruimte te bewonderen. Ook de zakelijke 
mogelijkheden in de kapel kwamen aan bod. Na 
afloop werd er nog genetwerkt en keerde iedereen 
met een goodybag huiswaarts.


