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Alle foto’s en filmpjes van de BOB-Borrels zijn 
te bekijken 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-organisator Danny Toonen had voor de eerste 
bijeenkomst in 2015 een aantal verrassingen op de 
plank. Tijdens de gebruikelijke ontvangst met 
welkomstdrankje kregen de deelnemers de kans om 
de Segways van De Maashof uit te proberen. Dit 
zorgde voor hilarische taferelen, maar al snel reden de 
geïnteresseerden als volleerde Segway-rijders over het 
terrein. Daarna opende Danny officieel de 
bijeenkomst, waarna het woord werd gegeven aan 
Maikel Martens van 2Twitit. Aan de hand van een 
aantal YouTube-filmpjes demonstreerde hij hoe social 
media door middel van prikkelende content bij kunnen 
dragen aan je merk- en naamsbekendheid. Dat social 
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Geslaagde aftrap 
van het BOB-seizoen

Op woensdag 15 april vond de eerste 
BOB-Borrel van 2015 plaats. De locatie: 
hotel-restaurant De Maashof in Venlo 
inclusief een zonovergoten terras.



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

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

www.noordlimburgbusiness.nl

Benieuwd naar BOB?
Wilt u ook een BOB meemaken? Schrijf u gratis in via 
de 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. Heeft u al een keer gratis deelgenomen 
en wilt u nogmaals komen? Dan is lidmaatschap 
verplicht. 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) of  Kathy van der Horst 024-
3738502/Kathy@vanmunstermedia.nl 

media niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks 
leven, blijkt wel uit het feit dat alleen al Twitter in 
Nederland 1,2 miljoen gebruikers heeft. Na deze 
presentatie genoten de aanwezigen van een 
overheerlijk buffet en gaf Rob Beurskens van De 
Maashof een uitgebreide rondleiding langs alle 
faciliteiten van de locatie. 

Deze bijeenkomst vormde een zeer geslaagde aftrap 
van het komende BOB-seizoen. Ondertussen staat ook 
de volgende borrel al vast. Op 23 juni is 112Academy 
in Congres- en Opleidingscentrum Peelbergen in 
Sevenum gastheer van de bijeenkomst ‘BOB: 
Cybercrime in de Peel’. De professionals van 
112Academy vertellen meer over cybercriminaliteit en 
de risico’s die we zelf lopen. Hoe belangrijk vinden we 
onze privacy? Zijn we nu veilig of denken we dat alleen 
maar? Inschrijven voor deze bijeenkomsten kan via 
bob.noordlimburgbusiness.nl!
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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 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 sprekers. Vraag Danny eens naar  

de mogelijkheden.


