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Noord-Limburg

Alle foto’s en filmpjes van de BOB-borrels zijn te bekij-
ken op bob.noordlimburgbusiness.nl. Gebruikt u een 
smartphone om de site te bekijken, 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.

BOB Noord-Limburg Business maakt on-
derdeel uit van Noord-Limburg Business; 

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

www.noordlimburgbusiness.nl

Save the date: BOB-borrel op 15 
april bij de Maashof
Op woensdag 15 april organiseert BOB Noord-
Limburg weer een BOB-Borrel bij hotel-restaurant 
Maashof in Venlo. U bent van harte welkom om 
samen met collega’s deze BOB-Borrel bij te 
wonen. Registreren is kosteloos, maar wel ver-
plicht. Heeft u een collega-ondernemer die ook 
graag eens een BOB-Borrel wil bijwonen, meld 
deze dan apart aan of laat hem/haar zelf aanmel-
den. Bent u vaker op een BOB-Borrel geweest, 
dan is lidmaatschap verplicht. Voor meer informa-
tie neemt u contact op met Danny Toonen. Meer 
informatie vindt u op bob.noordlimburgbusiness.
nl. Ook kunt u zich via deze website aanmelden. 
Updates rondom het programma van deze borrel 
worden eveneens via de BOB-website bekendge-
maakt.

BOB-organisator Danny Toonen is op dit moment 
druk bezig met het organiseren de eerste BOB-
borrel van dit jaar. “Nu de nieuwjaarsbijeenkomsten 
ver achter ons liggen en de meeste bedrijven ook 
hun jaarplanning rond hebben, is het hoog tijd om 
weer eens te gaan netwerken.”

Dit jaar zullen er op verschillende locaties in de regio 
6 BOB-borrels worden georganiseerd. “Naast de 
herhaling van het BOB golf event zullen er tijdens de 
‘reguliere’ bijeenkomsten ook weer diverse inhoude-
lijke lezingen en sprekers de revue passeren. En als 
BOB-leden zelf een interessant onderwerp hebben, 
dan houd ik me zeker aanbevolen!”

Nieuw is dat er dit jaar ook gecombineerde bijeen-
komsten zullen plaatsvinden, waar ondernemers uit 

Business Ontmoet Business

Noord-Limburg Business

b
o

b
b

o
r

r
e

lBijdragen 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 2015 nog op zoek naar enkele locaties en spre-
kers. Vraag Danny eens naar de mogelijkheden.

Haal meer uit je 
netwerkbezoek

verschillende BOB-regio’s aan deel kunnen nemen. 
“Het concept BOB is actief in de regio’s Oost-
Gelderland, Utrecht (stad), Rivierenland, de Gelderse 
Vallei en natuurlijk Noord-Limburg. Dat betekent dat je 
een enorme groep interessante ondernemers bij elkaar 
kan brengen. Graag geef ik mijn leden alle kans om 
hun netwerk ook buiten de regio te vergroten.”

Ten slotte maakt Danny nog even van de gelegenheid 
gebruik om te wijzen op de persoonlijke profielen op 
de BOB-website. “Wanneer je naar een netwerkbijeen-
komst gaat, weet je van tevoren niet altijd wie voor jou 
interessant is. Dankzij je eigen persoonlijke profiel op 
de BOB-pagina kan je je interesses invullen en zo mak-
kelijker met elkaar in gesprek komen. Zo haal je nog 
meer uit je netwerkbezoek!”


