
 

 

 

 

 

 

Word jij een echte gastheer van de Grevelingen? 
 

Heb jij zelf een B&B, een (mini)camping, een restaurant, 

hotel, rondvaartboot, of werk je in een horeca - of 

dagrecreatiezaak rond de Grevelingen? Verkoop je 

streekproducten? Kom je vaak in contact met toeristen 

en recreanten? Dan ben jij een mogelijke ‘Gastheer van 

de Grevelingen’.  

Ongetwijfeld komen jouw gasten en klanten vaak met 

vragen , zoals:  

 Weet jij een leuk plekje in de buurt waar we 

lekker kunnen wandelen? 

 Wat kunnen we doen met onze kinderen bij 

slecht weer? 

 Welke streekproducten zijn nu typisch voor hier 

en waar vind ik die? 

 Waar vind ik de fietsknooppuntenkaart? Hoe kan ik mijn fietstocht best voorbereiden? 

 Ik zou graag eens een dagje meegaan met een natuurgids, waar vind ik die? 

 … 

 

Wij bieden je een cursus aan van vier dagdelen, die plaats zal vinden op 12 en 19 maart en 9 en 16 april 

2013 op diverse locaties rond de Grevelingen. Tijdens die bijeenkomsten maak je kennis met de 

geschiedenis, cultuur, landschap en natuur van de Grevelingen. Je leert er om zelf je weg te vinden in het 

aanbod van alle activiteiten voor volwassenen en kinderen. Na het volgen van de cursus zul jij in geuren, 

kleuren en smaken kunnen vertellen over de typische streekproducten van de streek,over unieke 

wandelplekken, etc.. 

 

Bovendien leer je op die manier je collega-ondernemers beter kennen en maak je arrangementen met 

elkaar. In de toekomst kun je je klanten doorverwijzen naar elkaar en wordt een weekendje Grevelingen voor 

elke klant een rijk gevulde ervaring. Als Gastheer van de Grevelingen ben je je terdege bewust van de 

unieke locatie van jouw bedrijf in de streek. Je wordt als het ware een ambassadeur voor jouw omgeving.  

Na beëindiging van de cursus krijg je een gevelbordje met de vermelding ‘Gastheer van de Grevelingen’. 

 

Alle cursusbijeenkomsten zijn een mix van theorie en praktijk en van binnen en buiten.  

Tijdens de cursus wordt met elkaar gewerkt aan een 3-tal opdrachten. 

Deze opdrachten worden gebundeld en krijgen een plaats in de informatiemap die na de cursus gebruikt kan 

worden voor het beantwoorden van al die vragen van de gasten en om hen uit te dagen het gebied op 

allerlei manieren te beleven.  

 

Interesse? 

De deelnemersbijdrage is €80,--. Dat is inclusief cursus- en informatiemap en gevelbordje. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen via 

p.heepke@pzh.nl of 010 298 1060. 

Inschrijven kan zowel telefonisch via 010 298 10 60  als via email naar p.heepke@pzh.nl met vermelding 

van: Firmanaam, naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email.  U ontvangt van ons een 

bevestigingsbrief en een week voor aanvang van de cursus alle concrete informatie over de cursus en over 

de locaties. 
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