Graag nodigen wij de ondernemers van Grubbenvorst (en omgeving) uit

op vrijdag 12 januari 2018

'UW GRUBBENVORSTER BEDRIJF IN HET LICHT VAN 8 EEUWEN MENSKRACHT?'
In 2019 wordt in de gemeente Horst aan de Maas in alle 16 dorpen een geschiedenis van 800 jaar
herdacht. Een jaar lang wordt in alle dorpen op vele manieren stil gestaan bij ons gezamenlijk verleden,
waarbij ‘acht eeuwen menskracht’ als motto het verbindende element is.
Het eindresultaat van die 'menskracht' is dat wat wij nú zijn en doen.
Menskracht staat daarbij ook voor daadkracht, denkkracht, dromen en volhouden.
Wat gaat schuil achter de gevel van úw bedrijf?
Als we het verleden willen begrijpen, dan zal dat begrip niet volledig zijn als we ook niet onze huidige
situatie kennen. Achter vele gevels gaan bedrijven schuil die bijzondere dingen doen, zonder dat de
burger daar enig beeld van heeft. Niet alleen onze geschiedenis verdient in 2019 aandacht, ook de
alledag om ons heen waar wordt gewerkt, gedroomd en geëxperimenteerd.
Middels verschillende projecten hopen we in 2019 op verrassende wijze de inwoners van onze
gemeente op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken. Uw bedrijf maakt deel uit van die
omgeving en daarom zal op deze avond één specifieke vraag uw bedrijf gelden.
Nooit eerder is in deze gemeente een verbindend evenement als dit van start gegaan. Jan Duijf vertelt
over het projectjaar 2019 en vanavond in het bijzonder slaat hij een brug naar het heden van uw bedrijf.
Locatie:
Toegang:
Programma:

Café “De Zeven Geitjes” - Past. Vullinghsplein 14 - Grubbenvorst.
Gratis en geheel vrijblijvend (alleen consumpties voor eigen rekening).
19:00 - 19:15 uur Ontvangst met (gratis) koffie / thee
19:15 - 19:20 uur Kort welkomstwoord
19:20 - 21:00 uur Presentatie door Jan Duijf *)
21:00 – 22:00 uur Socialising
22:00 uur
Einde programma

In verband met de organisatie verzoeken wij uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag
9 januari per mail aan te melden via: loes.alsters@ziggo.nl met opgave van naam en aantal personen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Namens Bestuur Sociëteit Caldenbroich
Loes Alsters (secretaris) 06 41 36 51 37
Zorg dat je er als (plaatselijke) ondernemer ook bij bent! Het volgende OndernemersCafé is op vrijdag 13 april.
*)
Jan Duijf is in het kader van Horst aan de Maas 800:
Regisseur / contactpersoon projecten / aansturing / Creatief
1993 Speciaalbiercafé & Cultuurcafé Cambrinus, Horst
1998 Muziekpodium (luisterconcerten en meer)
2011
Straatfestival 'Cambrinus, Kunst en de Buren'
2012-2015
Creatief regisseur Domani & Kloosterkwartier Venlo (opdracht Woonwenz)

