
 
Wat gaan wij doen in 2023?  

 de 5 B’s, 

 Breakfast in Huys Dever, tenminste 4 x per jaar  (u mag zich presenteren) 

 Businessborrel, dit jaar in Lowietje Lisse en elke 3e woensdag van de 

maand. 

 Bedrijfsbezoeken. Wij proberen elke maand één bedrijfsbezoek te plan-

nen al dan niet in samenwerking met een ondernemersvereniging.  

 De B van boot, wij gaan natuurlijk van de zomer (van juni t/m september 

elke woensdagmiddag) weer varen met een mooi sloep. Twee manieren 

zijn mogelijk. Wij nodigen u uit of u vraagt of wij met maximaal 10 rela-

ties van u gaan varen. Dat kost ff meer, maar kan wel maatwerk worden.  

 Dan de B van borrelen maar eigenlijk wijnproeven. Wij gaan een  

gezellige wijnproeverij organiseren met al onze wijnleveranciers 

Wellicht nog de B van Baseball in Hoofddorp of de B van Bowlen bij Dekker 

Warmond en de P van padel in…. 

Wat doen wij verder 

Talent4life, de Maatschappelijke diensttijd en veel meer!. 

GOLF: Elke maand twee mogelijkheden om te worden geïntroduceerd bij 

een golfbaan. De 2e dinsdag van de maand bij de Haarlemmermeersche 

Golfclub en de 4e dinsdag van de maand op Tespelduyn. In februari starten 

wij met het gaat weer kriebelen golf. Golflessen met maximaal 8 onderne-

mers op Tespelduyn. Overigens dit keer al uitverkocht. 

INFOREGIO. Dit jaar 4x het Business magazine INFOREGIO Duin & Bollen-

streek. Wij zijn betrokken en schrijven voor elke uitgave een aantal artikelen 

SPORTIEF; Een bezoek aan een Padelbaan, Bowlingbaan en fit20 staan op de 

planning. In maart zijn wij wedstrijdsponsor van SV Hillegom en nodigen wij 

iedereen uit om een middagje voetbal te kijken. 

JONG GELEERD: Studenten van het Fioretti college Hillegom mogen in  

februari in de raadszaal van de gemeente strijden om de MeerBusiness Stu-

dents Award 

  

 

Wat wij beloven? 

 

Wij beloven met ons platform net 

als vorig jaar niet alleen vergroting 

van uw netwerk, maar ook uw per-

soonlijke ontwikkeling, gezond-

heid en maatschappelijke betrok-

kenheid.  

Kortom wij willen graag zorg dra-

gen voor uw  ‘Aanbevolen Dagelijk-

se Hoeveelheid Business Vitaminen’ 

voor gezond en succesvol onderne-

merschap. We noemden ons comple-

te programma wel eens  ‘de schijf 

van 5’ voor ondernemers!  

De schijf van 5 biedt members in 

ons netwerk de mogelijkheid om 

verbonden te worden op (tenminste) 

5 manieren: 

-Inspiratie: inspirerende sprekers; 

-Duurzaam verbinden: o.a. met 

Circle of Connection; 

-Samen ontspannen door inspan-

ning; 

-Kennis en kunde met elkaar delen 

en samen leren; 

-Collectief bijdragen aan de regio 

naar een sterk economisch plat-

form.  

De evenementen die wij organiseren 

rondom deze thema’s organiseren 

wij samen met organisaties in de 

regio.  

 

Hierdoor blijven de kosten altijd 

laag en kan in principe iedere on-

dernemer meedoen 
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In maart: Een verkiezingsdebat organiseren of op uitnodigen bijwo-

nen. in april, het fantastisch gala van de Jonge OndernemersPrijs,  

in april, wij zijn bij het Bloemencorso met een leuke bijeenkomst en 

het 3 daagse Vier de Lente festival in Hillegom. Ook in april 2023 start 

weer een nieuwe jaargang van the Circle of connection met Angela 

van Dorssen. Op 7 maart een introductiebijeenkomst voor geïnte-

reseerden. 

In mei staat de kunst centraal. Zwarte Tulp museum of Beatlesmuse-

um Alkmaar, we weten het nog niet zeker, volg de nieuwsbrief maar 

goed. In mei samen met MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol 

een golfevent op de Haarlemermeersche . 

Op 15 juni (maximaal 15 plaatsen) bonbons maken bij Chocolaterie 

Pierre in combinatie met een heerlijke (wijn?)proeverij. Op 20 juni 

2023 is het weer tijd voor de Haringparty (met MeerBusiness H&S) 

Op 22 augustus de start van het nieuwe seizoen Business & Bites Bol-

lenstreek.  

In September het Bollenstreek Business Open golftoernooi voor be-

drijven uit de Duin en Bollenstreek. Verder op 20 september, de der-

de woensdag in september wel te verstaan, het Miljoenennota ont-

bijt van Moore MTH.  

 

Ook in september de nieuwe mogelijkheden om reclameborden, hoc-

kers of plantenbakken e.d. te laten ontwerpen en produceren door 

leerlingen van het Fioretti college. 

In Oktober gaan wij weer naar de Tweede kamer in Den Haag met 

aansluitend een diner in het Oude Dykhuys.  

Lopen wij met een Business team de Vierdaagse van de Duin & Bol-

lenstreek en gaan wij weer langs bij Jan Six X de heer van Hillegom in 

Amsterdam om zijn waanzinnige mooie Six collectie te bekijken met 

wederom een zeer select gezelschap. 

Overigens gaan we na de zomervakantie koken met ondernemers en 

directeuren waar wij nog een datum voor moeten prikken en ook 

voor de Muze Noordwijk en Floraris Lisse hebben wij nog geen da-

tum gevonden maar wel een spannend idee. En tenslotte ontvangen 

wij de Sint en de kerstman nog en ook dat is nog niet helemaal be-

kend. Maar ja dat is nog zo ver weg.  U ziet een membership van 

MeerBusiness kost geen geld maar levert alleen maar op. 


