EVENEMENTEN
2016
Loca!e: Avans Hogeschool

6 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

14 april

Algemene LedenVergadering

Op 6 januari waren wij te gast bij Avans
op de Onderwijsboulevard om met de
BZW en leden van de andere Bossche
Ondernemersverenigingen te proosten
op het nieuwe jaar. Dat de crisis onderhand maar eens over moet zijn en dat
we met z’n allen er weer een mooi jaar
van maken. Gelukkig is dat ook allemaal
uitgekomen!

Loca!e: PPS security

Voor onze Algemene Ledenvergadering
waren we uitgenodigd bij PPS security.
En waar kun je je veiliger voelen dan
juist dáár? Na een informele ALV volgde
een informa"eve presenta"e van Arriva en een nóg informelere borrel, allemaal aangeboden door Jim en zijn crew.
Bedankt nog!

Loca!e: D’n Boerderij
Rond de “langste dag” weer een gesponsord evenement, deze keer door Paul van
D’n Boerderij. Onze jaarlijkse BBQ vond
plaats in het prach"ge lentezonnetje.
Rik Nanning van de Van Boxtel Groep
presenteerde enthousiast over hoe het
is om met een “warme douche” op de
tv te komen. Uiteraard de prach"ge dag
afgesloten met een heerlijke barbecue.

23 juni

Midzomernacht Barbecue

EVENEMENTEN
2016
Loca!e: D’n binnenstad

6 oktober

Cultureel uitje

Ja, ook wij zijn cultureel en zo na de
vakane waren we toe aan een inhoudelijk uitje. Dat stond op 6 oktober
in het teken van hoe-kan-het-ook-anders Jheronimus Bosch. Aan de leden
de keuze om óf het ruime sop te kiezen,
dan wel het hogerop te zoeken: de Binnendieze over of de dakgoten van de
Sint-Jan in. Beide trips bleken de moeite
meer dan waard, zo bleek bij de nazit bij
’t Pantoﬀeltje.

Loca!e: Quin!q

15 december

Kerstlunch
Wederom was Dirk van den Bogert van
Quinq onze gastheer jdens onze gesponsorde (Dank!) Kerstlunch. Trots om
ons de nieuwe huisvesng te laten zien
en ons uit te leggen wat nu precies doen
daar in de toren van Bolduc. Enkele presentaes en updates van op De Herven
lopende onderwerpen completeerde de
heerlijke lunch. En vervolgens konden wij
met een gerust hart de feestdagen in.

Loca!e: Avans Hogeschool
Opnieuw hebben Gemeente ’s-Hertogenbosch, de BZW, Hermes en samenwerkende onderwijsinstellingen de
handen ineen geslagen voor de inmiddels tradionele Nieuwjaarsrecepe bij
Avans. Nieuwe plannen en ideeën van
zowel de gemeente als de ondernemers
dus genoeg om naar uit te zien. Ook dit
jaar weer de moeite van het proosten
waard. Dat hebben we dus gedaan!

11 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

