
Beste collega ondernemers, 

 

Afgelopen jaren heeft de OVB twee zeer geslaagde netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

In 2015 naar Gent en in 2016 ons uitstapje naar Rotterdam. Ook voor 2017 zijn er weer 

plannen voor een studiereis en staat de stad Mechelen op de planning. We hebben 

inmiddels een boeiend programma samengesteld. Informatief, actief, en gezellig, met 

veel ruimte om te netwerken met elkaar.  

 

I.v.m. de reserveringen horen we graag uiterlijk vrijdag 16 juni wie zich wil 

aanmelden voor dit uitstapje. 

 

Er is maximaal plaats voor 40 deelnemers, dus meld je tijdig aan want vol is vol. 

 
Dinsdag 7 november 2017  

07.30 uur  : Vertrek met de bus uit Boekel 

09.30 uur : Aankomst in Duffel (Reynaers aluminium)    

10.00 uur  : Rondleiding door Norbert  

12.30 uur  : lunch in Lier 

14.00 uur  : Naar hotel “Het Anker” 

15.00 uur : ontvangst met biertje van de brouwerij 

16.00 uur : Rondleiding brouwerij 

17.30 uur  : Terug in het hotel Vrije tijd  

19.30 uur : Aperitief en diner in een brasserie 

 

Woensdag 9 november  

09.00 uur  : Uitgebreid ontbijt. 

10.30 uur : Stadswandeling door Mechelen met gids. 

13.00 uur : Vertrek naar Boekel. 

15.00 uur  : Afsluiten met lunch in Boekel 

 

Programma “rondleiding Reynaers” 

 

Ontvangst door Norbert van Oijen, Norbert is rayonmanager bij Reynaers, en woont in 

Boekel. We starten met een korte presentatie in het auditorium en vervolgens krijgen we 

een rondleiding door het (zeer imposante) testcentrum en warehouse. Ook kunnen we 

een VR-ervaring opdoen waarbij we kennismaken met hologramtechnologie.   

Programma “rondleiding Brouwerij” 

Programma “Mechelen” 

Invulling vrije tijd in het hotel op dinsdag  

 

Onder het genot van een drankje kunnen de echte “netwerkers” in gesprek met elkaar. 

 

Of ter voorbereiding van een gezellige avond, even genieten van een schoonheidsslaapje 

op je kamer.   

 

Kostenoverzicht € 200,-- exclusief btw p.p.  

 

Inclusief : Bus, hotel, rondleiding Reynaers, rondleiding Brouwerij, stadswandeling.  

Inclusief : Koffie met gebak, Ontbijt, 2*lunch, 3 gangen diner incl. drankjes  

Exclusief : Overige drankjes   

 

Organisatie 2017 : Gerda van Sleeuwen, Carla Nijhuis, Francien van Boxtel 


