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Alle foto’s en filmpjes van de BOB-borrels zijn 
te bekijken op www.bobmiddennederland.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 en 

Kathy van der Horst: 024-3738502, 
kathy@vanmunstermedia.nl of kijk op 

bob.middennederland.nl

Geef u op voor BOB Midden-Nederland 
in Ouwehands Dierenpark!

Op dinsdag 7 juni organiseert Business Ontmoet Business 
(BOB) Midden-Nederland een zeer speciale BOB-Borrel bij 
Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Ouwehands Dierenpark 
Rhenen is meer dan een bijzonder dierenpark. Het is 
namelijk de perfecte locatie voor bijvoorbeeld een seminar, 
vergadering, productpresentatie of een fantastisch perso-
neelsfeest. De prachtige ligging in de bosrijke omgeving 

Business Ontmoet Business

Geslaagde BOB-bijeenkomst 
bij Landgoed Zonheuvel



Op maandag 11 april was BOB Midden-Nederland 
te gast bij Landgoed Zonheuvel in Doorn. Roland 
Delnoij vertelde bevlogen over het prachtige land-
goed en de zakelijke mogelijkheden die de locatie 
biedt. Bijzonder is bijvoorbeeld het Maarten Maar-
tenshuis, het voormalige woonhuis van de schrijver 
en dichter die in 1915 overleed. Vandaag de dag 
biedt het Maarten Maartenshuis 8 vergaderzalen, 
waaronder 3 stijlzalen. Daarnaast heeft Landgoed 
Zonheuvel nog diverse andere zalen in het Pavil-
joen en Het Koetshuis en biedt de locatie diverse 
lodges. Rein Kreeft van OnderlingKrediet belichtte 
met veel enthousiasme het onderwerp crowdfun-
ding en Rens Tanis van Netwerkgids Nederland liet 
de deelnemers op een vernieuwende manier net-
werken. Maar liefst zeventig leads werden deze 
avond gegenereerd. Tussendoor was er een goed 
verzorgd buffet. Na afloop werd er nog lang nage-
borreld en genetwerkt. 

Bijdragen aan BOB
Bent u een gastspreker met een interessant onderwerp 
waar de ondernemers in de regio Midden-Nederland 
beslist van zouden moeten weten? BOB-organisator 
Danny Toonen is voor de komende BOB-borrels nog op 
zoek naar interessante sprekers. Ook voor leuke items in 
onze goodiebag houden wij ons aanbevolen. Vraag BOB-
organisator Danny Toonen of Kathy van der Horst naar de 
mogelijkheden.

van de Grebbeberg maakt de locatie geheel uniek! 
Tussen 17.30 en 18.00 uur wordt u verwelkomd met een 
welkomstdrankje op het onderstaande adres:
Grebbeweg 111 - 3911 AV Rhenen

Inschrijven is kosteloos voor BOB-leden. Niet-BOB leden 
mogen deelnemen voor € 25,-, dit bedrag wordt in de toe-
komst eventueel verrekend met een lidmaatschap. 
Inschrijven voor de netwerkbijeenkomst kan via de website: 
www.bobmiddennederland.nl.
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LNOG GEEN LID?
Heeft u interesse om BOB-lid te worden? Neem dan 

vrijblijvend contact op met één van de 
BOB-organisatoren over de mogelijkheden: 

Danny Toonen (024 3503240) of 
Kathy van der Horst-Adanir (024 3738502).


