
Aan alle Lions en belangstellenden
Lionsclub Tilburg Roomley organiseert op maandag 30 januari 2017 een lezing
van Tjeerd den Boer & Niels van Ree. Deze lezing zal plaatsvinden bij Theater
De Boemel, Burgemeester Brokxlaan 8-76, 5041 te Tilburg. Graag nodigen wij u
hiervoor uit!

De lezing Boerenwijsheden ‘Leiderschapsverhalen uit De Librije’
Het idee voor Boerenwijsheden ontstond vanuit de fascinatie van de schrijvers
Tjeerd & Niels voor de ongelofelijke perfectie die De Librije kenmerkt. Dagelijks 
presteren op het allerhoogste niveau met aandacht voor iedere tafel, iedere gast, 
ieder gerecht en ieder detail lijkt tot hogere kunst verheven – en toch ogen de
processen bedrieglijk eenvoudig - haast routinematig. Hoe doen ze dat in Zwolle?
Hoe kunnen ze elke dag opnieuw zo’n topprestatie neerzetten die zo vloeiend
verloopt? En al meer dan 10 jaar onafgebroken de erkenning krijgt van Michelin met 
het hoogste aantal van drie sterren, als één van de 28 restaurants in de wereld?

Dit keer dus geen typische managementlezing, maar 25 jaar Boerenwijsheden die 
zich in een High Performance Organisatie bewezen hebben. Om de exceptionele 
prestaties te begrijpen moet je de sfeer achter de schermen van De Librije proeven 
en in je opnemen. Deze lezing brengt je dichterbij dan ooit!

Programma
19.30 uur  : Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur  : Lezing door Tjeerd den Boer & Niels van Ree
21.15 uur  : Veiling boek t.b.v. het goede doel (‘Het Vergeten Kind’)
21.30 uur  : Gezellig samenzijn, meet en greet met Tjeerd & Niels
22.30 uur  : Einde

Aanmelden & kosten
Onze Lionsclub vraagt u voor deze avond een bijdrage van *Euro 15.- p.p. Koffie
bij ontvangst, hapjes en een consumptie na afloop zijn bij deze prijs inbegrepen.
Aanvullende drankjes zijn voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden via een
e-mail aan: carladubbeldam@gmail.com

Wij verheugen ons op een mooie en interessante avond en zien uit naar uw komst!

Graag tot dan, met vriendelijke Lions groet,
Lionsclub Tilburg Roomley

*U bent ingeschreven voor de lezing nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt 
op rek. nr.: IBAN NL72 RABO 0152 0925 28 o.v.v. ‘Lezing Boerenwijsheden Lions’.
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