
 Uitnodiging Beursvloer de Liemers 
- Handjeklap en doen! - 

  

 Maandag 8 november 2021 vanaf 16:30 uur 

 De Stek - Rijksweg 53 - Duiven 
 

Programma 

16.30 uur  Inloop & ontvangst met een kopje soep 

17.00 uur  Welkomstwoord 

17.10 uur  Feestelijke opening 

17.15 uur  Handelen op de Beursvloer 

18.15 uur  Einde van de handel op de Beursvloer 

18.30 uur  Bekendmaking van het aantal gerealiseerde matches 

Aansluitend volgt een netwerkborrel en voor wie wil, een lekkere maaltijd! 

 

Over de Beursvloer 

Beursvloer de Liemers is hét goede doelen event waar bedrijven, verenigingen en stichtingen de kans krijgen  

elkaar te ontmoeten, te inspireren en te helpen, met gesloten beurs.  

 

Een stichting of vereniging vraagt om hulp en een bedrijf stelt zijn/haar uren, materialen, faciliteiten of netwerk 

beschikbaar. Daarmee worden nieuwe verbindingen gelegd, biedt men elkaar de helpende hand en wordt de  

samenleving versterkt. Het leuke is dat de aanbieder kan onderhandelen over een creatieve of ludieke  

tegenprestatie van de ontvanger. Zo ontstaat er een match waar beide partijen baat bij hebben.  

 

Meedoen is simpel en gratis 

Ben jij een betrokken ondernemer met een bewogen hart voor onze Liemers of kun jij voor jouw club of stichting 

wel wat hulp gebruiken? Geef je dan op en ervaar zelf wat je in een uurtje kunt bereiken. Deelname is gratis en 

vergt weinig voorbereiding. Het enige wat wij vragen is dat je je aanmeldt via deze link https://lnkd.in/g6bq9Eew 

 

 NIEUW – Schuif aan en eet mee  

Heb je zin om na afloop van de Beursvloer nog even na te praten én een hapje mee te eten? Dat kan! Schuif aan 

en geniet van een lekkere maaltijd in de gezellige huiskamer van De Stek. Samen eten verbindt. 

Het diner is optioneel en hiervoor vragen wij een bijdrage van € 5,00 p.p. De opbrengst komt volledig ten goede 

aan De Stek. Bij je aanmelding kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken. 

 

Contact 

Meer over de werkwijze, wat het jou oplevert en het matchen vind je op https://lnkd.in/gD2vf4bk.  

Kom je er niet uit of heb je vragen, neem dan gerust contact op met Audrey Jeurissen van de Liemerse Uitdaging, 

via info@liemerseuitdaging.nl of 06 30282871. 

 

Namens de organisatie van Beursvloer de Liemers, graag tot ziens op 8 november! 
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