LCB NIEUWS
Ondernemers zijn van nature nieuwsgierig en

de LCB gehouden. Om 14.15 uur vertrekt de bus uit

leergierig. Door contacten met concurrerende

De Lier richting Den Haag en rond 20.00 uur is het

collega’s verbreed je als ondernemer je horizon.

gezelschap weer thuis.

De Lierse Club van Bedrijven (LCB) is in het leven
geroepen om ondernemers met elkaar in contact

En, hoewel het pas oktober is, naderen de feestdagen

te brengen. Dat in contact brengen gebeurt

met rasse schreden. Het is een goede LCB-traditie

op velerlei manieren. Voor de komende maanden

om aan het eind van het jaar bij elkaar te komen om

heeft het bestuur weer een paar schitterende

stil te staan bij het bijna afgelopen jaar en het glas te

activiteiten op de agenda gezet.

heffen op het nieuwe jaar dat voor de deur staat.
De Eindejaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats op
donderdag 27 december in het Atrium van Priva aan
de Zijlweg. Inloop vanaf 19.30 uur.

de parlementsgebouwen in Den Haag. Oud-Westland

UITNODIGING

wethouder, thans Tweede Kamerlid Arne Weverling

	Wil jij kennismaken met de Lierse Club van

Op 16 oktober 2018 brengt de LCB een bezoek aan

zal als gastheer optreden voor het Lierse onder-

Bedrijven, dan ben je van harte uitgenodigd

nemersgezelschap.

voor de Eindejaarsborrel. Aanmelden kan via
info@lierseclubvanbedrijven.nl

In de inspirerende omgeving van de fractiekamer
van de VVD wordt de begrotingsvergadering van

De afgelopen tijd hebben de leden van de
LCB kunnen genieten van een aantal meer dan
geslaagde evenementen.
Op 6 juli kwam een klein, maar select gezelschap
bijeen voor de zomerborrel. Piet van Delft toonde
zich weer een uitstekend gastheer en onder het
genot van een hapje en een drankje werd er stevig
netgewerkt of genetwerkt als je wilt.

vertrok de bus vanuit De Lier naar de Sleutelstad.
In Stadscafé Van der Werff werd het gezelschap
hartelijk ontvangen met koffie en de bijna niet weg
te denken appelpunt, met slagroom uiteraard.
Acht groepen LCB-ers trokken vervolgens, gewapend
met een stadskaart van rond 1600 en een vragenlijst
de stad in om zich vervolgens om 18.30 uur bij Van
der Werff te melden voor een voortreffelijke maaltijd.
Tijd voor een toetje was er niet, want om 20.30 uur
stond de bus naar De Lier weer voor de deur.
In de bus kon organisator Piet van Delft melden
dat groep 3 bijna alle vragen goed had en zich dus
voor een jaar eigenaar mag noemen van de LCBwisselbokaal. Groep 3 bestond uit Arno Duijvestijn,
Elly Boeters, Gerrit Riezebos, Arie Baljeu,
Francien Zwinkels, Anita Herbert en Jan van Dijk.

Er was nog een plechtig momentje toen voorzitter
Pieter Hoogerbrugge aan LCB-lid Alphons de Wit
een cheque van € 500,- aanbood voor de ALS Swim.
De Wit gaf de cheque meteen weer aan Pieter terug
met de mededeling dat hij hem over twee jaar voor
de volgende Swim weer op komt halen.
Op 12 september legden ongeveer 60 LCB-leden te
voet een puzzeltocht af door Leiden. Rond 15.00 uur

EVENEMENTEN

VAN

NIEUW LID

De Lierse Club van Bedrijven mag weer een
nieuw lid begroeten. Erwin Beek van de Westland
Adviesgroep heeft de weg naar de LCB gevonden.
“Ik geef zakelijk verzekeringsadvies”, legt Erwin uit.
“Ik ben gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor de ondernemer. Van mijn advies
zouden de leden van de LCB plezier kunnen hebben.”
De LCB is geen onbekende voor Erwin. “Ik heb
vroeger bij de Rabobank in de verzekeringen
gewerkt en toen waren we ook al lid van de LCB.
Ik woon in De Lier, ben er eigenlijk geboren en
getogen. Ik ben ook voorzitter van de tennisvereniging. Ik vind de LCB een mooie club met
ondernemers. Je hoort eens wat, je ziet eens wat.
En voor mijn netwerk is het een goede stap
denk ik.”
Westland Adviesgroep is gevestigd aan de
Gasthuislaan 10, 2691 AE ’s-Gravenzande.
Informatie vindt u op www.westlandadviesgroep.nl

GOUDEN JUBILEUM
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 uitgenodigd 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

LIERSE
CLUB

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

IJssalon I Fiori

Vakfotografie Q

Altrewi

Installatiebedrijf Vis

Van der Marels Loonbedrijf

B&S Stoffering

Interco

Van Dijk & Korteland

Bavius Boekhouden

Jabrulier

Vandenende Adviesgroep

BDO Accountants en Belastingadviseurs

Leehove Metaalbewerking

vanLier Finance

Bloemsierkunst De Carlton

melior makelaar

Varenso Timmerwerken

Boekestijn Elektrotech

MS Sales & Consultancy

Vellekoop & Vellekoop Kunsthandel

Cees Advocaten

Muijsenberg Hoveniers

Vreugdenhil Young Plants

Chromatech Europe

Noordam Makelaardij

Vyverberg Advies & Begeleiding

CWA Schewe Beheer

OptiPlug

Westflex De Lier

DARI Administratieve diensten

Patijnenburg

Westland Adviesgroep

De Ambivent groep

PE Sound

Zijlstra & Udema Verzekeringen

Den Hoed Projekt

Pijl solutions

Zuidkoop

Drukkerij Riezebos

Priva

Zwinkels Architecten BNA

DRV Accountants & Adviseurs

Rabobank Westland

Dynaplant

Rehab Footwear

Seniorleden:

EBH Legal

Rijk Zwaan Productions

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

Eetcafe De Witte

RZ Siermetaal

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

Ernst & Young Accountants

Smyk Reclame

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

G.A. van der Velden Beheer

Solar Construct Nederland

en dhr. J. Vis

GJ Advies en Dienstverlening

't Centrum

GSM Westland

Technokas

Bestuursleden:

Hemelraad & Keijzer

Theetuin de Bongaard

Pieter Hoogerbrugge - Voorzitter

Hoedbouw Groep

TipTop Reclame

Jörgen Geelhoed - Vice-voorzitter

Holland Heater

Transformatio

Marja van Rijn - Secretaris

Hoogerbrugge & Partners

Triple Group

Arno Duijvestijn - Penningmeester

Huisartsenpraktijk Blom

Uitvaartbegeleiding Samen

Piet van Delft - Activiteiten
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