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Een BOB Borrel organiseren is een kunst op zich, maar een kunstje wat 
we inmiddels verstaan. Meer Kunst, en dan dus met de hoofletter K, vind 
je bij ART BREDA waar je een mix van kunst en antiek uit alle culturen en 
perioden vindt. Specialisten tonen topstukken uit hun collecties in een 
aantrekkelijke sfeer. Kom die sfeer proeven, natuurlijk met heerlijke buf-
fetten, drankjes en in de aanwezigheid van een hoop interessante collega-
ondernemers. En neem, als je zin hebt, deel aan één van de rondleidingen.

BOB Masterclass: De kunst van het ondernemen in kunst
Ervaar hoe een passie voor kunst en het vak van kunsthandelaar een 
familie al zes generaties in zijn greep houdt. Tijdens de BOB Masterclass 
op ART BREDA geeft Evert Douwes jr., één van Nederlands bekendste 
handelaren in oude kunst, een inspirerende masterclass over onder-
nemen in de kunst. Hij vertelt je alles over de niet aflatende zoektocht 
naar kwaliteit en schoonheid, naar kunst die tijdloos is en dus waardevol 
blijft. Zijn streven is om zijn enthousiasme te delen met een groot 
publiek en door te geven aan een volgende generatie. Laat je ook 
inspireren door zijn ondernemende en spannende verhaal gelardeerd 
met kansen, bedreigingen en valkuilen.

Uitnodiging BOB Borrel

Aanmelden via www.regio-business.nl

Regio Business. Your Business! BOB staat voor Business Ontmoet Business; 
de BOB Borrel is een levendige ontmoetingsplaats waar kennis en 
kaartjes volop worden uitgewisseld.

17.00 - 18.00 uur 

Ontvangst
BOB Borrel 

17.00 -23.00 uur

Rondleidingen,
borrelen en 
ontmoeten

18.30 – 20.30 uur

Culinaire 
buffetten

16.00 - 17.00 uur 

BOB 
Masterclass 

met 
Evert Douwes jr.

ART BREDA
Breda

Vrijdag 20 april
Vanaf 16.00 tot 23.00 uur

Geniet van kunst, antiek en design uit de collecties van 
befaamde kunst- en antiekhandelaren en galerieën 
voor hedendaagse kunst. ART BREDA biedt een mix 
van kunst en antiek uit alle culturen en perioden. 
Daarnaast brengen galerieën voor hedendaagse 
kunst een breed scala aan schilder- en beeldhouw-
kunst, fotografie, glas en keramiek van bekende 
kunstenaars en jong talent. www.artbreda.nl

De Kort Catering is een bedrijf dat al twintig jaar 
levert aan diverse partycateraars, horecalocaties, 
bedrijven en particulieren. Ze verzorgen bruiloften, 
grote evenementen, bedrijfsuitjes en andere feeste-
lijke aangelegenheden. Denk ook aan maatwerk 
zoals streetfood, walking dinners of sitting down 
dinners. www.dekortcatering.nl 

Douwes Fine Art is gespecialiseerd in vijf eeuwen 
schilderkunst. Daarnaast geven zij advies over aan- 
en verkoop, taxaties en professionele restauratie.
www.douwesfineart.com 

In Breepark, het grote vrijetijdsgebied aan de rand 
van Breda, komen horeca, entertainment, sport en 
natuur op unieke wijze samen. www.breepark.nl 

Hertoghs advocaten is gespecialiseerd in het be-
handelen van conflicten met de overheid: Openbaar 
Ministerie, FIOD en Belastingdienst.
www.hertoghsadvocaten.nl 

CapitalatWork Foyer Group is een onafhankelijke, 
dynamische, Europese vermogensbeheerder voor 
particuliere en professionele cliënten.
www.capitalatwork.com/nl 

ESJ ondersteunt klanten bij vrijwel elk zakelijk aspect 
van hun bedrijfsvoering en persoonlijke situatie. 
www.esj.nl

JMW is dé specialist in het leveren van kwalitatief 
hoogwaardig horecapersoneel en staat voor kwali-
teit in gastvrijheid. www.horeca-uitzendbureau.nl

Doen Horeca Uitzendbureau levert vakkundig horeca-
personeel, geschikt voor elke horecagelegenheid. 
www.doenhoreca.nl 

Intratuin Breda is veel meer dan een tuincentrum. 
Je vindt bij hen altijd nieuwe inspiratie, tips en trends 
voor je huis, tuin, terras en dier. www.intratuin.nl 

Fraai Projecten verzorgt de inrichting van evenemen-
ten, blijvende interieurs, maar ook maatwerk zodat 
je evenement perfect aansluit op je wensen.
www.fraaiprojecten.nl 

De gemeente Breda biedt een uitstekend klimaat 
voor huidige en toekomstige ondernemers. 
www.breda.nl

HANOS Horeca Groothandel is een totaalleverancier 
voor de horeca en bedrijvenmarkt. www.hanos.nl

Meerdink Verhuur weet precies hoe wensen en 
ideeën vertaald kunnen worden naar de ultieme 
feestlocatie. www.meerdinkverhuur.nl 

Espressivo is specialist in de verzorging van audio-
visuele techniek voor events en permanente installa-
ties. Creatieve oplossingen met een top afwerking. 
www.espressivo.nl

horeca uitzendbureau

net even anders

Deze BOB Masterclass & BOB Borrel worden mede mogelijk gemaakt door:


