
Ondernemers zijn van nature nieuwsgierig. 

Nieuwsgierig naar de manier waarop collega’s 

hun zaken drijven. Door contacten met con-

currerende collega’s kun je als ondernemer je 

horizon verbreden en krijg je inzicht hoe andere 

ondernemers omgaan met de uitdagingen die 

het zakendoen anno 2018 met zich meebrengt.

Om het de ondernemer makkelijk te maken in 

contact te komen met collega’s bestaat er in 

De Lier een bijzonder platform: De Lierse Club 

van Bedrijven, kortweg LCB.

De LCB bestaat al sinds 1972 en is in het leven ge-

roepen voor ALLE ondernemers uit De Lier met als 

doel de Lierse ondernemers een ontmoetingsplaats 

te bieden. Door uitwisseling van kennis en ervaring 

worden ondernemers wijzer van elkaar. Bovendien 

behartigt de LCB de gezamenlijke belangen van 

Lierse ondernemers op lokaal en regionaal niveau.

HOE?

De LCB organiseert regelmatig bijeenkomsten, 

bedrijfsbezoeken en ondernemersactiviteiten voor de 

leden en hun partners. De thema’s van de bijeen-

komsten worden aan het begin van elk jaar vastgesteld. 

Na de zomervakantie wordt de traditionele LCB tocht 

georganiseerd. Bij deze tocht, die een middag- en een 

avondgedeelte kent zijn introducés welkom. En dan 

is er de eindejaarsbijeenkomst. Die wordt, de naam 

zegt het al, gehouden in de vorm van een oudejaars-

borrel, maar soms ook als nieuwjaarsreceptie. 

De overige bijeenkomsten hebben een informatief/

zakelijk of een ontspannend karakter.

Alle leden krijgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging 

voor elke activiteit. Natuurlijk is aanwezigheid geen 

harde verplichting, maar het bestuur vraagt wel een 

actieve houding van haar leden. Zoals eerder gezegd, 

de LCB is opgericht voor alle ondernemers uit De Lier. 

We missen uw bedrijf nog op de ledenlijst.  

Misschien toch een idee om eens over een  

lidmaatschap na te denken?

  Om kennis te maken en de sfeer te proeven 

binnen de LCB nodigen we u graag uit voor  

onze zomeravondborrel. Deze vindt op 6 juli 

plaats vanaf 20.00 uur in Theetuin de  

Bongaard in de Hoofdstraat. Aanmelden  

kan via info@lierseclubvanbedrijven.nl

UITNODIGING
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Om u een idee te geven wat u zoal van de LCB 

kunt verwachten, geven we graag een overzicht 

van de activiteiten die we in 2018 hebben  

georganiseerd. Een aantal heeft inmiddels  

uiteraard al plaatsgevonden, maar we hebben 

er ook nog een aantal voor de boeg.

DINSDAG 13 FEBRUARI 

Thema-avond rond het thema Cybersecurity.

DINSDAG 10 APRIL  

Algemene ledenvergadering en een extern 

bedrijfsbezoek.

WOENSDAG 20 JUNI

Aan het eind van de middag een Ham- en Haring-

party die wordt georganiseerd in samenwerking met 

de Business Club Lyra.

VRIJDAG 6 JULI

Zomeravondborrel in Theetuin de Bongaard.

WOENSDAG 12 SEPTEMBER

Traditionele LCB tocht.

DINSDAG 16 OKTOBER

In de middag en avond de begrotingsbehandeling en 

een bezoek aan de regeringsgebouwen.

DECEMBER

Datum nog nader te bepalen. 

Eindejaarsbijeenkomst VNO-NCW.

DONDERDAG 27 DECEMBER

Eindejaarsborrel.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
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Hebben we het elders in deze nieuwsbrief over 

de eerste nieuwe haring, op deze pagina hebben 

we het over het laatste nieuw aangemelde LCB lid. 

Dat is John van der Sande van GSM Westland.  

“Ik ben begonnen met het repareren van 

mobiele telefoons. Later kwam daar de verkoop 

van abonnementen aan particulieren bij en 

tegenwoordig krijg ik steeds meer vraag vanuit 

de zakenwereld voor zakelijke abonnementen. 

Toen mijn buurman, Patrick van IJssalon I Fiori mij 

attendeerde op de Lierse Club van Bedrijven dacht 

ik ‘waarom niet eigenlijk’. Het is denk ik goed om 

mijn gezicht te laten zien bij collega-ondernemers. 

Ik heb gezien wat de LCB allemaal doet en daar  

ga ik veel plezier aan beleven.” 

GSM Westland is gevestigd aan de 

M.A. de Ruyterstraat. Informatie vindt u op 

www.gsmwestland.nl 

In 1972 werd de LCB opgericht. Een goed rekenaar 

begrijpt dat de club dus in 2022 vijftig jaar bestaat. 

Omdat we alles wat we doen goed willen doen, 

denken we nu al na over een gepaste viering van  

ons gouden jubileum. Alle leden zijn van harte uit- 

genodigd om mee te denken met de commissie die  

het feest voorbereidt. We nodigen u graag uit om lid  

te worden en mee te denken en te vieren. De kosten  

voor het lidmaatschap bedragen € 250,- per jaar, maar  

het eerste introductiejaar betaalt u € 125,-. U kunt zich 

als lid aanmelden op info@lierseclubvanbedrijven.nl
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Aannemersbedrijf P.J. van der Stok

Altrewi

B&S Stoffering

Bavius Boekhouden

BDO Accountants en Belastingadviseurs

Bloemsierkunst De Carlton

Boekestijn Elektrotech

Cees Advocaten

Chromatech Europe

CWA Schewe Beheer

DARI Administratieve diensten

De Ambivent groep

Den Hoed Projekt

Drukkerij Riezebos

DRV Accountants & Adviseurs

Dynaplant

EBH Legal

Eetcafe De Witte

Ernst & Young Accountants

G.A. van der Velden beheer

GJ Advies en Dienstverlening

GSM Westland

Hemelraad & Keijzer

Hoedbouw Groep

Holland Heater

Hoogerbrugge & Partners

Huisartsenpraktijk Blom

IJssalon I Fiori

Installatiebedrijf Vis

Interco

Jabrulier

Leehove Metaalbewerking

melior makelaar

MS Sales & Consultancy

Muijsenberg Hoveniers

Noordam Makelaardij

OptiPlug

Patijnenburg

PE Sound

Pijl solutions

Priva

Rabobank Westland

Rehab Footwear

Rijk Zwaan Productions

RZ Siermetaal

Smyk Reclame

Solar Construct Nederland

't Centrum

Technokas

Theetuin de Bongaard

TipTop Reclame

Transformatio

Triple Group

Uitvaartbegeleiding Samen

Vakfotografie Q

Van der Marels Loonbedrijf

Van Dijk & Korteland

Vandenende Adviesgroep

vanLier Finance

Varenso Timmerwerken

Vellekoop & Vellekoop Kunsthandel

Vreugdenhil Young Plants

Vyverberg Advies & Begeleiding

Westflex De Lier

Westland Partners

Zijlstra & Udema Verzekeringen

Zuidkoop

Zwinkels Architecten BNA

Seniorleden: 

Dhr. J. Vreugdenhil, dhr. S. Vreugdenhil,

dhr. K. Boeters, dhr. M. Hoogerbrugge,

dhr. A. van den Berg, dhr. J.M. van Dijk

en dhr. J. Vis

LEDEN
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