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NIEUWS NOVEMBER 2022

UNIZO - Dag van de Ondernemer

Ook in De Kwekerij Lier bedankten we vrijdag 18 november samen met UNIZO
& VLAIO onze "Eigen Kweek": gedreven, startende of opschalende
ondernemers die elke dag opnieuw op zoek gaan naar optimalisatie, innovatie
en creatieve manieren om samen te werken. Met speciale dank aan Carl Van
Dyck, Unizo - directeur Provincie Antwerpen die onze ondernemers in huis
persoonlijk kwam aanmoedigen.

Meer info: DAG VAN DE ONDERNEMER | UNIZO

https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/
https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/120711/emails/72493446842025180
http://www.dekwekerijlier.be/
http://www.dekwekerijlier.be/
https://www.unizo.be/projecten/dag-van-de-ondernemer


MEDIATUM Bedrijfsbemiddeling

Onbekend is onbemind… maar bemiddeling wint aan belang in
bedrijfscontext! Op 15 november organiseerde Mediatum
(samenwerkingsverband van bemiddelaars in bedrijven) samen met
De Kwekerij Lier een gratis kennismakingssessie voor
ondernemers. Bij een kop ko�e en een croissant kreeg een diverse
en geïnteresseerde groep deelnemers een algemene introductie en
antwoorden op speci�eke vragen m.b.t. onder meer familiale
bedrijfsovername of moeilijke transities in bedrijven.



14 - 18 november '22

International Blended Intensive
Project (BIP) on Service Design

Een groep van 46 internationale
studenten werkte onder begeleiding
van Thomas More een hele week in De
Kwekerij Lier aan de challenge om de
connectie in en rond De Kwekerij Lier
te versterken. Meer info volgt
op Nieuws • De Kwekerij
(dekwekerijlier.be)

Inspiratie voor de Goedheiligman. Ontdek dit prachtig
nieuw kinderboek, geïllustreerd door onze illustratrice
in huis: Katinka Vandersande.

Info boek

Internationale Service Design week

'Eigen Kweek' : Sinterklaas - tip !

https://www.linkedin.com/company/mediatum-bemiddeling/
https://www.thomasmore.be/
https://dekwekerijlier.be/nieuws/
https://www.lannoo.be/nl/alles-over-sociale-media
https://www.thomasmore.be/
https://www.lannoo.be/nl/alles-over-sociale-media


Bekijk hier onze video met enkele van
onze eerste gebruikers/ondernemers in De
Kwekerij Lier

Meer info Eigen Kweek

Ontdek onze 'Eigen Kweek'

Op zoek naar een inspirerende co-werkplek?

Onze individuele ateliers/kantoren zijn allemaal verhuurd, maar we hebben
nog enkele co-werkplekken in een gedeelde ruimte ter beschikking.

Interesse?: https://dekwekerijlier.be/#contact

Namens Dungelhoeff Bedrijvencentrum BV – De Kwekerij Lier

https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/
https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/
https://www.youtube.com/watch?v=wcFXlowlLLM
https://dekwekerijlier.be/formules/
https://dekwekerijlier.be/#contact


Berlaarsestraat 31, Lier
Belgium

U ontvangt deze mail omdat u partner of
gebruiker bent van De Kwekerij Lier of u

zich opgaf als geïnteresseerde

Uitschrijven

De Kwekerij - Dungelhoeff Bedrijvencentrum BV

https://dashboard.mailerlite.com/preview/120711/emails/72493446842025180

