
Deelname voor leden van de ondernemersverenigingen en de netwerk-
clubs is gratis. Niet-leden betalen € 10 bij de entree. Vooraf aanmelden
via www.lochemseondernemersavond.nl

Wat maakt ondernemen zo leuk? Hoe zorg je als ondernemer dat je energie overhoudt voor
andere dingen in het leven? Hoe helpt humor daarbij? Hoofdgast René van der Gijp gaat
hierover graag in gesprek met Hendrik Jan Lovink, Ronnie Degen en Bert van Losser. U kunt
dit live volgen tijdens een uniek jaarlijks moment waarop u ondernemers uit de hele 
gemeente Lochem samen onder één dak treft. Zet 16 november in uw agenda en zorg dat u
er deze keer ook weer bij bent, want… vol = vol!

Wie kent niet de aanstekelijke lach van oud-profvoetballer en voetbalanalist René van der Gijp?
Hij weet als geen ander hoe lang de weg naar succes is en dat het leven een kwestie is van
vallen en opstaan, maar vooral van blijven lachen. Zijn ervaringen deelt hij met het creatieve
en humorvolle Achterhoekse duo Hendrik Jan Lovink (oprichter Jovink en de Voederbietels 
en mede-eigenaar Feestfabriek) en Ronnie Degen (eigenaar Hotel de Achterhoek en mede-
eigenaar Feestfabriek) en met Bert van Losser (sportverslaggever RTV Oost). Samen laten 
zij zien dat je met humor (bijna) alles overwint. En zegt u nu zelf, dat wilt u toch ook? De 
Lochemse Ondernemersavond wordt weer wervelend met gegarandeerd leuke discussies 
en gesprekken. Een unieke avond die de ondernemersverenigingen, netwerkclubs, IKL en 
gemeente Lochem jaarlijks gezamenlijk voor u organiseren.

UITNODIGING

Hoofdgast:

René 
van der Gijp

16 november | 19.30 uur | Witkamp, Laren
Lochemse Ondernemersavond
‘Humor en ondernemerschap’



Programma
19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Wethouder Ingrid de Pagter, Economische Zaken, opent de avond
20.10 uur Ondernemerspanel ‘Humor en ondernemerschap’, met hoofdgast 

René van der Gijp in gesprek met Hendrik Jan Lovink, Ronnie Degen 
en Bert van Losser

21.30 uur Netwerkborrel
23.00 uur Einde

16 november | 19.30 uur | Witkamp, Laren
Lochemse   Ondernemersavond

Wilt u deze avond sponsoren, dan zorgen wij voor naamsvermelding 
in volgende publiciteit. Meer weten ? Stuur een mail naar 
info@lochemseondernemersavond.nl.

Ondernemersvereniging  EpseOndernemersvereniging  Harfsen

Deze avond wordt aangeboden door:

Bert van Losser Ronnie Degen Hendrik Jan Lovink


