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Samenkomen...
Lieve leden, wat hebben we een rare twee jaar achter de rug. Al lijkt het er nu op dat alles weer de goede kant op 
gaat, wat de herfst ons gaat brengen is nu nog koffiedik kijken. Daarom hebben wij vast plannen gemaakt tot en 
met september. Daarna kijken we hoe alles ervoor staat en maken we nieuwe plannen. 

Wij zijn er echt aan toe om iedereen weer mondkapjes vrij te zien en te spreken, handen te schudden en wellicht 
zelfs elkaar voorzichtig weer eens te omhelzen.
Vandaar dat de komende bijeenkomst in het teken staat van samenkomen; elkaar weer echt ontmoeten, spreken 
en aankijken.

Wij hopen dat iedereen gezond en wel door de afgelopen corona-periode is gekomen en wij kunnen niet wach-
ten om jullie allemaal snel weer te mogen begroeten.
Tot snel,

Arthur | Marcel | Ferdi & Timo

Omdat er nogal wat feestjes en bijeenkomsten ingehaald gaan worden de 
komende tijd, willen wij je alvast een paar data geven om te blokken in je 
agenda. Ze kunnen er maar vast in staan.

12 april Ledenbijeenkomst locatie:  Muller Beltex 
Tochtweg 1, 2642 AV Pijnacker

15 juni Haringparty locatie: Louis van der Meijden
16-18 september OVPN weekend locatie: York, UK



Yes!! We mogen weer! En helemaal mondkap en QR code vrij! Wij staan te trappelen 
om jullie weer de handen te schudden en alle verhalen aan te horen. Er is nogal wat 
gebeurd bij onze leden. Een aantal heeft de deuren lang gesloten moeten houden 
terwijl bij anderen juist weer extra deuren open gingen. 

Door alle corona perikelen zouden we 
bijna vergeten dat we inmiddels ook 
een nieuwe burgemeester hebben. Bjorn 
Lugthart bestiert sinds 17 januari jl. de 
raadskamer. Wij hebben hem naar onze 
eerste bijeenkomst gelokt, zodat jullie ken-

 
nis kunnen maken en hem het hemd van 
het lijf kunnen vragen. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden bij Muller Beltex in de 
Boezem te Pijnacker, waar Lex ons weg-
wijs maakt in de wereld van de industriële 
apparatuur. 

Bij een samenkomst hoort natuurlijk een 
drankje en een hapje. Tijdens onze eerste 
bijeenkomst zorgen wij er natuurlijk voor 
dat niemand elkaar met knorrende magen 
en droge kelen aan staat te kijken.

Wij houden van overdaad, maar verspil-
ling is zonde. Dus meld je even aan op de 
website of, nog beter, via de app. 
Zo voorkomen wij dat er eten in de prul-
lenbak belandt. 

Advertentie

DOWNLOAD DE 
BUSINESSCLUB APP
Je moet er even een keer mee werken om er handigheid in te krijgen, 

maar geloof me, die app is enorm handig. Je hebt alles in één app bij 

de hand: de agenda, het laatste nieuws en de contactgegevens van 

alle leden. Hoe het werkt? Ga naar de App store of Google Play en zoek 

via het vergrootglas naar businessclub app (zie bovenstaand icoon). 

Klik dan op download. Klik op de OVPN vul je mailadres in. Je krijgt 

vervolgens een e- mail ,et een link om de app te activeren. Daarna ben 

je klaar om de wereld van de digitale OVPN te betreden.

LEDENBIJEENKOMST

12 APRIL 2022



Start spreading the news
I’m leaving today

I want to be a part of it…
York, UK

Niet te verwarren met NEW YORK 
natuurlijk, want we hebben het hier 
over de plaats York, in het Verenigd 
koninkrijk. 

Er zijn soms van die momenten in 
het leven dat je echt even uit wilt 
pakken. Dit is zo’n moment! Het 
bestuur heeft bedacht dat het leuk 
zou zijn om eens een heel weekend 
met elkaar te door te brengen. 

Hoe zouden jullie het vinden om 
van 16 t/m 18 september met de 
hele club naar York te gaan? Om 
elkaar (nóg) beter te leren kennen 
in een compleet andere omgeving. 

Laat het ons even weten bij je aan- 
of afmelding voor de Leden bijeen-
komt van april.

Mocht Engeland te hoog gegrepen zijn, dan wijken 
wij uit naar een ander eiland... Texel of Terschelling 
bijvoorbeeld. Ook mooi.


