Graag nodigen wij de ondernemers van Grubbenvorst (en omgeving) uit

op vrijdag 7 juli 2017
voor het 3e

Het OndernemersCafé dat door tientallen businessclubs en ondernemersverenigingen in Nederland
wordt georganiseerd, biedt ondernemers de mogelijkheid op informele wijze kennis te maken en/of te
onderhouden met collega-ondernemers. Dit o.a. om kennis te vergaren, op de hoogte te blijven van
(regionale) ontwikkelingen en (gezamenlijke) problematieken te bespreken en te delen.
Wij bieden interessante sprekers die ons vertellen over hun veelal rijke ervaringen, inzichten, adviezen
en toekomstperspectieven.
Deze avond zal de heer Harrie Steegers een lezing geven.
Locatie:
Toegang:
Programma:

Café “De Zeven Geitjes” - Past. Vullinghsplein 14 - Grubbenvorst.
Gratis en geheel vrijblijvend (alleen consumpties voor eigen rekening).
19:00 - 19:15 uur Ontvangst met (gratis) koffie / thee
19:15 - 19:20 uur Kort welkomstwoord
19:20 - 20:00 uur ‘Socialising’ met enkele hapjes
20:00 - 20:45 uur Presentatie door Harrie Steegers *)
Onderwerp: “Met logica zijn veel problemen op te lossen”
22:00 uur Einde programma

In verband met de organisatie verzoeken wij uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 4
juli per mail aan te melden via: loes.alsters@ziggo.nl met opgave van naam en aantal personen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Namens Bestuur Sociëteit Caldenbroich
Loes Alsters (secretaris) 06 41 36 51 37
Zorg dat je er als (plaatselijke) ondernemer ook bij bent! Het volgende OndernemersCafé is gepland op vrijdag 6
oktober.

*)

Ingenieur H.L. (Harrie) Steegers studeerde werktuigbouwkunde en is onder andere werkzaam geweest
in Africa (voor Heineken Buitenland) en voor Sheraton Hotels in Africa en het Midden-Oosten.
Steegers was producent in Europa van computerbedrukte krasloten en de eerste in de wereld met cold
fusing laserprinting op aluminium (krasloten)
Dit bedrijf heeft Steegers verkocht en het geld geïnvesteerd in onroerend goed.
Momenteel is de heer Steegers onder andere eigenaar van Hotel In de Witte Dame en het Steakhouse in
Grubbenvorst.

