Gastheren van de Groene Corridor
Een netwerk van betrokken ondernemers die samen het

Na afloop ontvang je een gevelbordje en certificaat

gebied en hun bedrijf op de kaart zetten.

‘Gastheer van het Landschap’ en word je opgenomen in het
netwerk van alle gastheren door heel Nederland. Zie

Via de cursus Gastheren van de Groene Corridor krijgen

www.ivngastheervanhetlandschap.nl voor meer informatie.

recreatie, horeca, agrarische en andere
ondernemers en medewerkers informatie over de

Data

bijzondere kenmerken van het gebied rondom de Groene

x

Dinsdag 8 maart, avond

Corridor. Zo leer je je woon en werkomgeving (nog) beter

x

Dinsdag 22 maart, middag met excursie

kennen en kun je gasten goed en gericht informeren en

x

Dinsdag 5 april, avond

doorverwijzen. Een extra service, welke het verblijf én het

x

Dinsdag 19 april, middag met excursie en uitreiking

gebied nog aantrekkelijker maakt. Samen vormen de

certificaten en gevelbordjes, afgesloten met een diner.

gastheren en –vrouwen een netwerk, dat een mooie basis

Na de cursus volgen er nog twee terugkomdagen gedurende

vormt voor nieuwe samenwerkingen en arrangementen.

het jaar.

De cursus

Kosten

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor

De deelnamekosten aan de cursus bedragen € 150, p.p.

alle bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen bij

(incl. cursusmap, koffie/thee, maaltijd tijdens feestelijke

de Groene Corridor en hun omgeving. Tijdens de cursus krijg

afsluiting, excl. btw).

je informatie over de bijzondere kenmerken van het gebied
rondom de Groene Corridor: ontstaansgeschiedenis,

Contact

cultuurhistorie, toeristischrecreatieve mogelijkheden en

Marieke Wingens

typische flora en fauna. Ook bespreken we wat goed

Communicatieadviseur IVN Brabant & Limburg en

gastheerschap inhoudt. Daarnaast werk je tijdens de cursus

projectleider Groene Corridor

samen met andere ondernemers aan mogelijke

Bereikbaar maandag t/m donderdag

arrangementen en activiteiten. Excursies en uitwisseling

E

m.wingens@ivn.nl

vormen een centraal onderdeel van de cursus.

M

06 55 13 43 95

