
 
 

 
 

Uitnodiging OKA Inhouse 
Bumé Bouw en Onderhoud 

 
Het is weer tijd voor een OKA Inhouse. Dit keer zijn we te gast bij Bumé Bouw en Onderhoud in 
Westervoort.  
 
Wie en wat is Bumé?    
“Samen bouwen aan een betere wereld is al sinds de oprichting in 1976 een belangrijke drijfveer voor Bumé 
Bouw en Onderhoud. Ons motto is: Gewoon. Dichtbij. In de buurt, bereikbaar voor onze klanten met een 
persoonlijke benadering.  Wij vinden dat de gebouwde omgeving vooral door overleg en samenwerking altijd 
duurzamer, gezonder en veiliger kan. Met perfecte bouwkwaliteit en optimaal gebruiksgemak. Zodat iedereen 
gezond en comfortabel kan wonen, werken en leven.  
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en regionale betrokkenheid zitten diep verankerd in ons bedrijf”. 
 
Naast de kennismaking met het bedrijf en de mensen bij Bumé is er een gastspreekster uitgenodigd. Dit is  
 

Karin Bruers 
 
In al haar werk of het nu op het podium is of in haar columns, boeken, lezingen of ander werk, Karin 
ze is recht door zee, kort door de bocht, vanuit het hart en als je om al het gedoe, je fouten en 
ellende zelf niet kunt lachen dan doet zij het wel. Ze maakt er niet altijd vrienden mee maar je wint 
er wel een oorlog mee. Karin zal ons meenemen in de wondere wereld van de bouw. 
 
Wij kijken uit naar jullie komst en graag tot 4 oktober! 
 

Programma 
17.00 – 17.30 uur Inloop met een drankje en een hapje van Lekker Arnhems 
17.30 – 17.40 uur Opening door voorzitter Toni Iniguez 
17.40 – 17.50 uur Aan het woord komt Theo van Baal, directeur bedrijfsvoering 
17.50 -  18.30 uur Karin Bruers   
18.30 – 20.00 uur Ruimte en tijd om met elkaar te netwerken 
   Voor de inwendige mens wordt gezorgd.  
 

http://www.karinbreurs.nl/
https://www.lekkerarnhems.nl/


 
Praktische informatie: 
Aanmelden: uiterlijk 30 september via dit antwoordformulier (klik) 
Locatiegegevens: Bumé Bouw en Onderhoud, De Smidse 2, 6931 KJ  Westervoort 
Covid: bij de deur zal de QR code worden gescand. Heb je die niet, neem dan je gele boekje of een 
negatief testbewijs mee. 
 

https://forms.gle/chJuQwU8KoNrdhRR8

