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Alle foto’s en filmpjes van de BOB-borrels zijn te bekij-
ken op bob.rivierenlandbusiness.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, danny@vanmunstermedia.nl 

of kijk op bob.rivierenlandbusiness.nl.

BOB Rivierenland Business maakt onder-
deel uit van Rivierenland Business; een 

on-/offline platform voor ondernemers uit 
de regio Rivierenland. 

www.rivierenlandbusiness.nl

Over BOB Rivierenland

Bij BOB Rivierenland staat de connectie Business 
ontmoet Business (BOB) centraal. BOB-Borrels zijn 
bedoeld voor ondernemers, directeuren en profes-
sionals van bedrijven, overheden en non-profit 
organisaties in de regio. Tijdens de BOB-Borrel 
kunnen deelnemers op informele wijze in contact 
te treden met collega-ondernemers. 
BOB Rivierenland maakt onderdeel uit van het 
regionale platform Rivierenland Business. Dit plat-
form omvat een tweemaandelijks magazine, een 
website waar ondernemers ook zelf een actieve 
bijdrage aan kunnen leveren en diverse (netwerk)
evenementen zoals autotestdagen en fora.

Benieuwd naar BOB?

Wilt u ook een BOB meemaken? Schrijf u gratis in via 
de website bob.rivierenlandbusiness.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 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 
bovendien 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/danny@vanmunstermedia.nl).

Rivierenland Business organiseert maandag 20 
april weer een Business Ontmoet Business (BOB)-
Borrel. Deze keer zijn wij te gast bij Bibliotheek 
Rivierenland in Culemborg. 

Na de ontvangst met een welkomstdrankje, tussen 
17.00 en 18.00 uur, zal de bijeenkomst worden 
geopend door BOB-organisator Danny Toonen. 
Aansluitend vindt er een buffet/walking diner 
plaats, waarna het tijd is voor Bibliotheek 
Rivierenland in Culemborg te laten zien wat ze 
voor organisaties in de regio kan betekenen. 
Flexwerkers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken 
van diverse werkplekken in de bibliotheek. De net-
werkbijeenkomst eindigt circa 21.00 uur. De spre-
ker wordt binnenkort via de website bob.rivieren-
landbusiness.nl bekend gemaakt. Op deze site 
kunt u zich ook alvast aanmelden. 
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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 de  regio 

Rivierenland beslist van zouden moeten weten? 
BOB-organisator Danny Toonen is voor de BOB-
borrels in 2015 nog op zoek naar enkele locaties 

en sprekers. Vraag BOB-organisator Danny 
Toonen naar de mogelijkheden.

Noteer in uw agenda!

Business Ontmoet Business Borrel 

20 april in Bibliotheek Rivierenland Culemborg


