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Gastvrij Heuvelland is ontstaan in januari 2011 uit een spontaan initiatief van een vijftal ondernemers die
samenwerken belangrijk vinden. Laatst vroeg mij iemand, “wanneer krijgen we een ledenstop, hoeveel
komen er nog bij”? Natuurlijk heb ik me dat ook regelmatig zitten afvragen: Waar ligt de grens? Die
hadden we toch opgeheven, die grenzen…..we zouden toch “out off the box” gaan denken? Waarom dan
niet “out off the border”? Binnen de grenzen betekent immers einde, doodlopend! Dat willen we toch
zeker niet? Dus ook buiten het Heuvelland, whatts in a name? Dus ik zei in een opwelling, nog minstens
25.000... Ik vertelde hem dat het niet gaat om het aantal leden, maar om het gedachtegoed, de intentieverklaring… het convenant dat je samen “ondertekent”...
Waarom ga je dan iemand weigeren, als hij of zij

huisbezoeken en beoordelingen maar gewoon op goed

aangeeft dat die persoon met zijn bedrijf het gedach-

vertrouwen, wel met directe feed-back van een collega,

tegoed wil delen en toepassen en zijn medewerkers én

geen uitgebreide presentaties maar gewoon kennis maken

gasten daarvan wil laten mee genieten. Dát is namelijk

met elkaar. Dus eigenlijk gewoon overmorgen verzorgen!

dé intentie van Gastvrij Heuvelland, dat is het doel.
Er samen voor staan, je gezamenlijk verantwoordelijk
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Gastvrije groet, Jack Janssen

voelen, het willen delen van succes en samen evalueren via de bijeenkomsten en afspreken hoe we verder
gaan.
Op zo’n bijeenkomst praat je met elkaar, luister je naar
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elkaar en dan ziet men opeens dat men wel veel voor
elkaar kan betekenen. Soms raken zaken elkaar zonder dat
men dat in de gaten heeft. Het is goed om daar dan even
bij stil te staan. Even off-line kan geen kwaad, even off-line
doorbreekt de spanning en geeft zuurstof. Daarnaast gaat
de genietfactor omhoog en door het als ondernemers
onderling fijner te maken, begrijp je elkaar beter doordat
je eens naar elkaars verhaal luistert en samenwerken
bespreekbaar maakt.
Wie deelt kan daarna ook vermenigvuldigen, nietwaar?
Die gezamenlijke verantwoordelijkheid begint bij je af te
vragen waar je allemaal mee bezig bent. Een kwestie van
even voor de spiegel gaan staan en een paar vragen aan
jezelf durven stellen. Soms moet je een ander om het
antwoord vragen, soms kun je dat zelf. Ons wereldje is
complex geworden, er gebeuren zoveel dingen op één dag
dat alleen goed getrainde hersenen hier mee om kunnen
gaan. Die gebruiken we gelukkig maar voor maximaal 15
procent dus er is ruimte genoeg, kwestie van organiseren,
mind-mappen en keuzes maken. Geen zware contributies
maar gewoon een klein bedrag voor de onkosten, geen
lijst van verplichtingen maar gewoon commitment, geen

Jack Janssen - Gastvrij Heuvelland
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De start
Hoe begon het eigenlijk?
Ergens in 2010 vroeg Antoinne Beijers of er geen interesse was om in het Heuvelland een afdeling van
Koninklijke Horeca Nederland te laten verrijzen. De
samenwerking die toen al enigszins gaande was zou
daar volgens haar een goede voedingsbodem voor
zijn. Na een en ander gewikt en gewogen te hebben
vonden we wel dat er iets moest gebeuren om
de bedrijven nader bij elkaar te brengen.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r: Bram Verrijt, Jack Janssen, Leonda van Houtem, Han van Geest & Connie Knoop

Uiterst rechts Antoinne Beijers van KHN

Koninklijke Horeca Nederland was geen optie, althans

tie, ledenvergaderingen en dergelijke. Gewoon een kleine

niet voor ons. “Ons” was op dat moment, Leonda Van

bijdrage om de directe kosten af te dekken en vervolgens

Houtem van Hotel-Restaurant de Oude Brouwerij in

mooie bijeenkomsten organiseren waar genieten, leren en

Mechelen, Han van Geest van toenmalig restaurant Les

delen de boventoon voert. Mooi detail: KHN sloot ons wel

Arômes te Wahlwiller, Connie Knoop van Herberg de

in de armen en beloonde ons initiatief door op de eerste

Zwarte Ruiter te Gulpen, Bram Verrijt van Hotel Heijen-

bijeenkomst bij monde van de toenmalig voorzitter Theo

rath te Heijenrath en ikzelf, Jack Janssen van Taverne

Coenegracht toe te zeggen dat Antoinne steeds beschik-

Lambieck te Eys. Koninklijke Horeca Nederland was

baar was om ons bij te staan in de verdere voortgang.

ons te omslachtig met bestuur, statuten en alle andere
zaken en verplichtingen die daarbij horen. Nee, het

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en ons doel is bereikt.

moest losser, frivoler en vooral knus en gezellig zijn.

We hebben prachtige bijeenkomsten met oergezellige familiediners als afsluiter, steeds mooie gevarieerde proeverijen

Bovendien waren we het er snel over eens dat Horeca-

en prachtige zeer uiteenlopende locaties. De leden komen

gerelateerde bedrijven ook van de partij moesten zijn.

hierdoor bij veel collega’s en zien daardoor hoe compleet

Dit zijn namelijk de ambassadeurs, de verbinders, de ver-

en mooi onze streek is en alleszins de moeite waard om er

zorgers. Door hen actief te betrekken krijg je meer begrip,

samen energie in te steken om het allemaal nog mooier

meer actie en uiteindelijk daardoor meer interactie aan de

te maken.

achterzijde, het gebied waar we graag opereren. Door die
achterzijde te verzorgen konden we een visie ontwikkelen
voor de lange termijn, iets waar een ieder zich aan op kan
trekken of moed uit kan putten. Dan maar een aparte
groep die via een website zaken met elkaar gaat delen en
regelen en vooral voor elkaar klaar staat daar waar dat
nodig is.
“Gastvrij Heuvelland gaan we het noemen, daar zit alles
in” zei Han van Geest en zo geschiedde. Een website werd
gemaakt en er werden bijeenkomsten georganiseerd met
daarbij de bewuste keuze van géén bestuur, géén vergaderingen, géén statuten, géén verplichtingen zoals contribu-
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Taverne Lambieck
Het kloppend hart van Gastvrij Heuvelland
Jack & Nicole Janssen

In het pittoreske Eys, gelegen tussen Gulpen-Wittem

Het geheel is veel meer dan de som van de delen en daar-

en Simpelveld, ligt tegenover de kerk Taverne Lam-

om vinden wij het belangrijk om samen te werken, te leren

bieck. Ons huiskamer-restaurant ademt de sfeer uit

van elkaar, te delen en onze streek gezamenlijk, op een

van rust, gastvrijheid, gezelligheid en romantiek. “Als

degelijke en doordachte wijze te vertegenwoordigen.

je binnen komt valt er een warme deken over je heen”,
is de eerste reactie van veel gasten. De tafel wordt één

Op www.gerommeke.nl kunt u zien hoe wij verder onze

keer bezet per avond, er is veel tijd en aandacht voor

collega’s ondersteunen en bijstaan en proberen een voor-

de gasten.

beeld te zijn in delen en geven. “Wat je geeft, krijg je ook
terug” is onze ervaring.

Vanaf binnenkomst tot en met vertrek staan we voor u
klaar. Tijdens het apéritief zitten wij bij u aan tafel en vertel-

Leren en delen

len u persoonlijk een en ander over het menu, de werk-

Leren en delen werkt heel prettig. Integraal werken aan

wijze, wijnen en alles wat u verder van ons wilt weten. We

een kwaliteitsproduct is enorm motiverend en aanstekelijk.

hebben geen pretenties, zijn niet uit op allerlei kwalificaties

Delen met je medewerkers, leveranciers en gasten houdt je

en maken er een sport van om onze zorgvuldig gekozen

fris en bij de tijd. Als je veel deelt krijg je ook veel informatie

producten in een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitver-

terug en daar kun je wat mee. Het werkt ontzettend verrij-

houding te presenteren. U mag ons best op de bonnefooi

kend en je ervaart daardoor steeds nieuwe ontwikkelingen.

bezoeken, maar als u echt van een tafel verzekerd wil zijn

Wij proberen dat allemaal te bundelen en te reflecteren

dan is het handig om even te reserveren (al belt u vlak voor

in de werkgroepen van Gastvrij Heuvelland.

uw vertrek), zodat wij u bij binnenkomst niet hoeven teleur
te stellen.

Delen en geven is bovendien iets moois, je maakt mensen
immers blij en er is geen betere wijze om te genieten!

Samenwerken
Samenwerken is heel erg belangrijk. De gunfactor speelt

Jack Janssen - Taverne Lambieck

hierbij voor ons een cruciale rol. Een en ander komt tot
uiting op www.gastvrijheuvelland.nl. Op deze website vindt
u ook goede adressen om te verblijven/overnachten, hier
wordt u goed verzorgd! Onder “links” in het horizontale
menu vindt u de dichtsbijzijnde verblijfadressen.
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Vaklui
Goed bezig...
Een mooi voorbeeld voor deze groep ondernemers is
Ijzerwaren Knubben in Gulpen.
Janine, Angelique en hun crew verstaan het als geen
ander om pure gastvrijheid in de praktijk te brengen. Je
komt daar binnen, wordt 50 jaar terug geworpen in de tijd
en kijkt tijdens het wachten tot je aan de beurt bent tegen
een assortiment materialen aan die je gelijk de indruk
geven van “ze hebben vast wat ik nodig heb”. Dan ben je
eindelijk aan de beurt, dat gaat relatief snel want steeds
worden er medewerkers voor de dag getoverd uit de achterliggende ruimte... en wordt uitgebreid gevraagd wat je
nodig hebt, meegedacht tot in de details om dé passende
oplossing voor jouw te vinden en in het slechtste geval ga
je mee naar de magazijnen om het zeldzaam voorkomende
onderdeel zelf mee te zoeken of een alternatief daarvoor.
Wat opvalt aan deze handelswijze? De rij wachtenden
achter jou wordt hier niet ongeduldig van; Zij weten immers
dat voor hen ook die tijd en moeite wordt genomen om tot
Ijzerwaren Knubben in Gulpen

een goed, bevredigend eindresultaat te komen! Dat is Gastvrijheid in de puurste vorm! Lange termijn denken, behulpzaam willen zijn en klanten aan je binden. Deze momenten

15 december 2015
165 leden telt Gastvrij Heuvelland momenteel.
165 leden waarvan 65 horecabedrijven, 78 horeca
gerelateerde bedrijven en 22 bedrijven benoemd
als Vaklui, goed bezig!
Vaklui Goed Bezig is een groep ondernemers die
net niet de ambitie hadden om zich aan te sluiten
om welke reden dan ook. Toch zijn wij van mening dat deze bedrijven vermeld moeten worden
want... een pluim op de hoed doet altijd goed!
Zij dragen volgens ons dusdanig bij aan de totale
uitstraling en gastvrijheid in de streek dat ze een
vermelding verdienen. Ze onderscheiden zich,
net als de leden door een bijzondere vorm van
gastvrijheid met veel gevoel voor aandacht door
houding, sfeer, assortiment, beleving, servicegraad, voor- en nazorg.
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van ultieme gastvrijheid maken onze streek zo sterk, dat
moeten we behouden, dus verder vertellen, waarvan akte!

Ze hebben steeds veel aandacht voor de gast en
denken op lange termijn, verzorgend. De bijzondere kenmerken zijn dan ook:
•
•
•
•

passie
vakkennis
leven om te delen
staan klaar met goede raad, ongeacht het 		
directe financiële belang
• uitstekende voor- en nazorg
• verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. gasten,
collega’s, medewerkers en de streek

Zo is er ook Luc Ten Klooster.
Hij verzamelt op zijn website een agenda van culturele
activiteiten en verspreidt deze vervolgens via de mail aan
de hotels en andere gastenverblijven in de regio. Op deze

Ijzerwaren Knubben in Gulpen

manier kan de betreffende ondernemer zijn gasten vanaf
reservering volledig op de hoogte houden hiervan en kunnen gasten vooraf al hun bezoek plannen. Luc doet
dit geheel onbezoldigd waarvoor onze dank! Kijk op
www.cultuurzomerheuvelland.nl voor meer info.
Vaklui worden net als alle andere leden steeds uitgenodigd
voor alle bijeenkomsten en worden als zodanig dan ook
als lid beschouwd.
Jack Janssen

Luc ten Klooster en echtgenote

Gastvrij Heuvelland
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Gastvrijheid

Mooie uitspraken...

• People don’t care how much you know,
until they know how much you care...
• Te druk is een kwestie van verkeerde 		
prioriteiten.
• Als jij er zin in hebt dan heeft je
omgeving dat meestal ook.
• Rijkdom is niet de groei van je vermogen,
maar de beheersing van je geest.
• Ondernemen kan iedereen, maar
denken en ondernemen... dat is een vak.
• Kracht wint het altijd van macht!
• Geniet onderweg!
• Snelste manier om vertrouwen te
kweken: Maak een belofte en hou je
eraan! Beloof niet meer dan je kunt
waarmaken!... en lever vooral niet
minder!
• Als de drang te vinden wat je niet kent 		
groter is dan de angst te vrezen wat je
vindt, ben je in staat te vinden wat je 		
zoekt!

• De waarde van het leven bestaat niet
uit het aantal keren dat je adem haalt
maar uit het aantal adembenemende 		
momenten.
• Vallen is niet falen, blijven liggen...
dat is falen!
• Wenn man nix gescheites zu sagen hat,
einfach mal die fresse halten!
• Iedere geleerde uil wordt geboren als 		
een uilskuiken!
• Gedeeld leed is half leed, gedeeld succes
is dubbel succes!
• Concurrenten bestaan niet, het zijn
kansen om je te profileren!
• Volkommenes glück hällt ewig an, nur
wenn mann drauf verzichten kan! (Roger
Cicero)
• Wie niet kan delen, kan ook niet
vermenigvuldigen...
• Je duurste investering is je personeel, 		
blijf dus investeren!

Erik van Straaten & Jack Janssen

Gastvrij of Gastvrijheid…..wat een geweldige term.
En wat een mooi onderwerp om mee bezig te zijn.
Op welke manier dan ook. Wat heerlijk om het
mensen naar de zin te maken. Onafhankelijk
van de situatie en/of de omgeving.
En laten we eerlijk zijn, echt moeilijk is dat niet.
Is het niet net als het organiseren van een verjaardag? Dan wil je toch dat iedereen met een goed
gevoel weggaat? Dat men achteraf zegt: “Kijk, dat
was een goed verzorgde verjaardag. Het is ons aan
niets ontbroken en we hebben een leuke avond
gehad. We komen graag weer!”

Lebbis (Hans Sibbel)

Een leuke video op youtube illustreert hoe eenvoudig het
eigenlijk is om gastvrij te zijn. Gewoon je werk doen. En als
dat 100% is, vindt men het vaak al een hele mooie ervaring.
Als u dan af en toe nog eens in staat bent om te verrassen
is dat helemaal mooi. Ga naar www.youtube.com en
zoek op “Lebbis terrasjes”.
Met hartelijke groet,
Erik van Straaten, Gastvrijheid en Meer
www.gastvrijheidenmeer.nl
www.belevingsmagazine.nl
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Verhaaltje van Thijs Vossen
Even off-line
Thijs Vossen
Directeur
Arcus College

De realiteit is anders. En volgens mij niet alleen bij mij.
Ik voel een constante druk, ik moet. Werk, gezin, sociale contacten. Ik presteer dus ik besta, druk, druk, druk.
Wellicht een eerste teken van burn out als zelfs leuke
dingen als druk aanvoelen. Tijd voor twee uur extra
vrije tijd per dag? Of is het een teken van deze tijd
welk u ook herkent?
Onlangs vergat ik tijdens een uitstapje naar Zuid Limburg
mijn telefoon. Het eerste uur was het paniek. Daarna begon
het afkicken en kwam de bevrijding en uiteindelijk ontstond
het oprechte besef dat ik dat etmaal echt 12% vrije tijd
had beleefd. Ik genoot van mijn omgeving zonder er foto’s
van te maken en die worldwide te sharen. Ik deelde mijn
ervaringen met mederecreanten live zonder te appen maar
juist weer te beppen. Ik genoot van de serveerster met haar
zachte G en miste niet langer mijn telefoon met 4G. Toen ik
’s avonds thuis kwam hadden we ouderwetse verhalen voor
bij het diner die nog niemand geliked had. Ik sliep
de opvolgende nacht zelfs beter.

Uit een nieuw onderzoek naar vrijetijdsbesteding
blijkt dat 12% van onze tijd vrije tijd is. Nederlanders besteden op een dag van 1.440 minuten 525
minuten aan slapen. Dat is ongeveer een derde
van onze tijd (36%). In de resterende 915 minuten
neemt mediaconsumptie het grootste deel voor
haar rekening met gemiddeld 205 minuten; dat is
meer dan de tijd die wij aan werk en studie besteden (196 minuten). Aan vrije tijd besteden we op
een gemiddelde dag 175 minuten, dat is 12% van
alle beschikbare tijd. Ik las pas de tegeltjeswijsheid
“neem elke dag een uur vakantie”. Ik heb het meteen opgevolgd en ik constateer nu op basis van
het onderzoek dat ik nog twee uur per dag meer
moet kunnen recreëren.
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Ik zoek een ondernemer die hier een businessplan op
durft te schrijven. Daarbij stel ik me een recreatieterrein
voor dat wifi vrij is en waar een echte Apple ergens rijp
onder een boom ligt om geconsumeerd te worden. Mijn
kinderen noemen me naïef. Ik zie een trend. Ooit begon
de moderne communicatie met telefooncellen waarin je je
afzonderde als je wilde communiceren. Ik denk dat het niet
lang meer duurt voordat op recreatiebedrijven de eerste
cellen of percelen ontstaan die gegarandeerd offline zijn.
Ik beloof u dat ik meteen bij u boek, zonder kinderen
maar met hond, mits die ook offline mag.
Thijs Vossen

Gastvrij Heuvelland
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De bijeenkomsten van de afgelopen vijf jaar
Groene energie
Een van de uitgangspunten is samen verantwoordelijk willen zijn voor al dat gene waarmee we
onze streek promoten en uiteindelijk versterken.
Dan is het goed dat je elkaar ook leert kennen,
liefst in een neutrale setting... Dus niet op een vergadering met agenda, een gemeentebijeenkomst
of info avond voor samenwerkende verenigingen...
Nee, liefst op een plek waar het goed vertoeven
is, gastvrijheid hoog wordt aangeschreven, waar
energie de ruimte krijgt en waar je vooral onvoorbereid en onbevangen heen kunt gaan om te
relaxen, te genieten en vervolgens versteld staat
van het feit dat als je dat doet er veel meer te
oogsten valt als dat je vooraf had kunnen bedenken. Vandaar ook de keuze voor een gemêleerd
gezelschap, uit alle branches, weliswaar met een
direct raakvlak naar de horeca maar zeker ook
individueel gezien erg belangrijk in de bijdrage
aan gastvrijheid in het algemeen.
De bijeenkomsten verbinden enorm. Het familiegevoel dat
er gecreëerd wordt is noodzakelijk om die verbindingen
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24 januari 2012 - 48 deelnemers
Les Arômes - Gemengd programma

14

27 maart 2012 - 49 deelnemers
Emmaüs - Werkgroepen		

14

30 oktober 2012 - 14 deelnemers

14

Huize Damiaan - Gemengd programma
6 november 2012 - 51 deelnemers

Eyserhof - Boer/golf/horeca

12

Rocca - Iets meer dan klimmen

13

Hostellerie ‘t Klauwes - gemengd programma

22 januari 2013 - 64 deelnemers
19 februari 2013 - 14 deelnemers
19 maart 2013 - 35 deelnemers
9 juli 2013 - 40 deelnemers
10 september 2013 - 14 deelnemers
12 november 2013 - 75 deelnemers

14

Gerardushoeve - gemengd programma
14 januari 2014 - 105 deelnemers

15

Taverne Lambieck - Charlzz.com/Run. Fish
11 februari 2014 - 72 deelnemers
Le Barbeau/Tournesol - gemengd programma
18 maart 2014 - 95 deelnemers
Feestgrot/MergelRijk - gemengd programma
28 oktober 2014 - 80 deelnemers

18

gecreëerd om eens even tijd voor elkaar te hebben. We

een specifieke reden…

De Chocolat Company - Gemengd programma

11

op informele wijze bij elkaar zijn, de zakelijke beslomme-

dat samenwerken loont en dat we verder kunnen met

15 november 2011 - 41 deelnemers

Easymatch - gemengd programma

17

de accu gratis werd opgeladen, dat we weer door kunnen,

De Oude Brouwerij - Gemengd programma

10

Ik denk dat dat vooral onze bijeenkomsten kenmerkt. Het

gaan dan voldaan huiswaarts en beseffen daar opeens dat

24 mei 2011 - 25 deelnemers

Paradijsvogels - IVN, Anne en Jack

16

daar onze vriendschap en sluiten de dag waardig af. We

De Zwarte Ruiter - Sociale media

9

dan ook enorm op verheugt om er weer bij te zijn.

sluiten inmiddels traditioneel af aan tafel. We bezegelen

25 januari 2011 - 75 deelnemers

Kasteel Wittem - Gemengd programma

in hebt. Dat je graag in je agenda zet en waar je je daar

ringen eens even als bijzaak te zien zodat de ruimte wordt

Taverne Lambieck - De aftrap		

8

een vaste waarde te geven, iets waar je graag aan terug
denkt en iets waar je de volgende keer weer enorm veel zin

11

Taverne Lambieck - Nanotechniek/Ecopr.
11 november 2014 - 12 deelnemers

19

Taverne Lambieck - Gemengd programma
13 januari 2015 - 80 deelnemers

20

Dutch Barista - Nieuwsbrief/barista
31 maart 2015 - 31 deelnemers

21

Grand Hotel Monopole - Gemengd programma
17 november 2015 - 117 deelnemers

Als dat geen groene energie is…
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De verslagen kunt u
nalezen op onze website.
De foto’s staan ook op onze
website in het fotoboek.
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SuperGastvrij:
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

De vrije ondernemer
Wat is vrij ondernemen?

Nieuwe initiatieven
André Köppen, eigenaar Gulpener Bierhuys en mede-initiatiefnemer: “SuperGastvrij zorgt voor allerlei nieuwe initiatieven die er samen voor zorgen dat gasten langer hier zullen
verblijven. Waarom ik als ondernemer meedoe aan SuperGastvrij? Omdat het werkt! Het Gulpener Bierhuys werkt

Jan Paul Rutten

bijna 2 jaar met SuperGastvrij en heeft in die tijd 10.513
gasten mogen ontvangen die diverse arrangementen via
dit systeem geboekt hebben. Onze cashflow is positief veranderd en ik heb nu al boekingen staan voor het komende
half jaar. Zo weet ik als ondernemer beter waar ik aan toe
ben en kan ik gerichter sturen op mijn bezettingsgraad. Hoe
meer ondernemers zich bij SuperGastvrij zullen aansluiten,
hoe meer we samen kunnen bereiken en hoe beter we de
gast van de (Eu)regio kunnen bedienen. Want daar doen
we het uiteindelijk voor.”
Theo Breuers

“SuperGastvrij initieert nieuwe groeikansen voor
ondernemers én zet de regio prominent op de
kaart. De coöperatieleden fungeren namelijk
als elkaars ambassadeur. Geen losse verkoop
meer maar combinaties waardoor het complete
toeristische aanbod van de regio voor de gasten
wordt ontsloten.”

Groot voordeel is bovendien dat er direct wordt afgerekend. Een week na de online boeking heeft de ondernemer
het geld al op zijn rekening staan. Breuers: “De ondernemer
betaalt geen contributie. Boekingskosten zijn gering, van
€ 0,59 voor dagrecreatie tot € 1,29 voor hotelreserveringen. Ik ben ervan overtuigd dat de professionaliteit van de
leisure-branche met dit online boekingssysteem toeneemt.
Bovendien levert dit initiatief de regio werkgelegenheid op,
naar verwachting binnen enkele jaren zo’n 165 tot
250 arbeidsplaatsen.”
Versnellingstafel
Het idee voor SuperGastvrij is een initiatief van onder-

Hoe werkt het?
“SuperGastvrij maakt gebruik van cross-selling,”
legt Theo Breuers uit. “Nadat de gast een bestelling via de website heeft gedaan, krijgt hij andere events en arrangementen aangeboden die
mogelijk ook interessant zijn. Het systeem laat
alleen mogelijkheden zien die qua tijd en locatie aansluiten bij de eerder gemaakte boeking.
Tickets zijn te bestellen via de eigen website of
Facebook-pagina van de ondernemer en
websites zoals www.supergastvrij.nl.”

nemers in de leisure- en ondersteunende branches. In
samenwerking met de Universiteit Maastricht (Knowledge
Engineering), Zuyd Hogeschool (ICT) en ROC Leeuwenborgh
(marketing & toerisme) werd het doorontwikkeld. Theo

Jan Paul Rutten van de Gulpener Bierbrouwerij schreef
meerdere malen dat vrij ondernemen zo belangrijk is...
Wat is vrij ondernemen? Is dat het feit dat je niet verplicht
wordt om een merk te voeren? Een biermerk, een meubelmerk, een kledingmerk, noem maar op... Is dat omdat je
niet iedere dag opstaat met het gevoel dat er een strop om
je nek hangt en dat je weer moet, moet en moet verkopen
om te overleven? Is dat omdat resultaatmanagement dusdanig is doorgeschoten dat we alle gevoel voor waarden,
menselijk handelen, emotie en genieten hebben
uitgeschakeld?

Breuers pitchte het idee bij de Limburgse Versnellingstafel
waarna het, onder leiding van innovatie-expert Paul Iske,
in een stroomversnelling kwam.

Ik denk dat het vooral te maken heeft met respect,

Natuurlijk telt het resultaat, natuurlijk moet er omzet

balans en keuzes maken. Je hebt namelijk altijd

gemaakt worden en natuurlijk moet een bedrijf knokken

een keuze, iedere dag weer opnieuw!

om rendabel te zijn en te blijven maar uiteindelijk wordt
alles bepaald door goede keuzes, tevreden zijn met wat je

De keuze om te zoeken naar een waardige partner die wel

hebt, je zegeningen tellen, je blij voelen in je werkomgeving,

oren heeft naar jouw concept en vervolgens meedenkt en

je balans en vooral het in waarde laten van je collega’s en

bereid is met jouw samen een lange termijnplanning te ma-

partners. Daarvoor is wel vereist dat je out of the box kunt

ken. De vrije brouwer maakt ook die keuze en het gevoel,

denken, dat je differentieert, dat je kunt omdenken en

het geluk en de genietfactor zijn onmeetbaar geworden, het

participeren en vooral... dat je respect toont!

plezier straalt ervan af en doordat je keuzes maakt komt
er balans en geluk.
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Horecahuis Limburg:
Kent de provincie van haver tot gort!

BPV accountants en belastingadviseurs
Vertrouwen is belangrijk
Wie is BPV accountants en belastingadviseurs?
BPV accountants en belastingadviseurs (hierna
te noemen ’BPV’) is een professionele adviesorganisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies en administratieve (loon)dienstverlening, met vestigingen in Geleen en Roermond
en heeft een 40-tal medewerkers.

V.l.n.r.: Coen Defeche, Winand
Gielgens, Leon Keppels & Jan
de Jonge

Wij hebben een aanpak waarmee wij ons onderscheiden van andere vergelijkbare organisaties en niet
zonder succes.
Financiële gegevensdragers zoals bijvoorbeeld de jaarre‘We zijn bekend van Arcen tot aan Valkenburg en van

Geen doorsnee makelaars- en bemiddelingskantoor

Boxtel tot Geleen’. Horecahuis Limburg is een ervaren
horecamakelaarskantoor dat al ettelijke jaren zeer

Horecahuis Limburg is niet zomaar een makelaars- en

succesvol is op het gebied van horecamakelaardij, taxa-

bemiddelingskantoor. Het is een multicultureel kantoor dat

tie, begeleiding en juridisch advies. Wat is nu precies

niet alleen veel kennis heeft van de grensstreek, maar ook

het geheim van het succes? “Winand Gielgens, Coen

veel contact heeft met Chinese en Griekse ondernemers.

Defesche en ik hebben alle drie een achtergrond in de

Voor prestigieuze projecten als het Maankwartier in Heer-

horecabranche in de breedste zin van het woord, we

len bemiddelt Horecahuis Limburg in horeca. Ook het be-

kennen Limburg door en door en hebben jarenlange

geleiden van ondernemers tot in elk detail, is een belangrijk

ervaring in de horecamakelaardij. Daar komt nog bij

speerpunt. “We verkopen en verhuren onder andere

dat we ons voortdurend blijven verdiepen in de markt

cafetaria’s, restaurants, sauna’s, hotels, eetcafés en casco

en ons werk nog steeds boeiend vinden,” aldus Leon

panden waar horeca in is toegestaan. Niet alleen de pan-

Keppels.

den, maar ook de bijbehorende inventarissen en goodwill
hoort daar bij. We richten ons daarbij op iedereen met een

Horecahuis Limburg is diep geworteld in Limburg. Zowel

horecahart: starters en oude rotten. Vooral voor starters

Winand, Coen als Leon begrijpen de Bourgondische ziel

is het belangrijk zich te realiseren dat het belangrijker dan

van de Limburger als geen ander en houden er de markt

ooit is om een goed en gedegen ondernemersplan te heb-

nauwlettend in de gaten.“We zijn gevestigd in Sittard, maar

ben, maar ook dat eigen kapitaal tegenwoordig onontbeer-

de hele provincie is ons werkgebied. Het is een uniek stukje

lijk is. Wie zich echt durft te onderscheiden, gastvrij is en

van Nederland tussen drie landen in en met relatief veel

een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding hanteert, kan

horeca. Het gaat sinds dit jaar serieus veel beter met de

het ver schoppen. Wij geven starters overigens met plezier

horeca en de branche is volop in beweging: er zijn weer

een steuntje in de rug en helpen graag met elk detail. Of

mogelijkheden voor ondernemers die zich werkelijk durven

het nu gaat om het aanvragen van een vergunning bij de

te onderscheiden. In Limburg tekenen zich in de horeca

gemeente, om lopende contracten met leveranciers, om

een aantal belangrijke trends af. Zo wordt er in de natte ho-

cijfertjes, het marketingplan of om juridische kwesties.”Ui-

reca steeds vaker ook eten geserveerd voor een schappe-

teraard maken wij graag een eerste kosteloze afspraak met

lijke prijs. Ook zien we nog steeds dat horeca die zich richt

een Horecaondernemer van Gastvrij Heuvelland in ons

op gezond, ambachtelijk en streekgebonden het uitstekend

prachtige vijfsterrenlandschap.

kening of de aangifte inkomstenbelasting zijn voor ons het

Nicolle Schreurs

begin. Aan de hand hiervan analyseren wij het totaal plaatje
van onze klant zoals de juiste rechtsvorm, bedrijfsopvolging
en vermogens- en successierechtplanning.
Geen enkele situatie is identiek en niet iedereen wil het
zelfde; Wij leveren maatwerk voor onze klanten zodat deze
weten dat hun huidige- en toekomstige situatie overeenkomstig hun wensen is.
Vertrouwen is belangrijk, daarom werken wij met vaste
aanspreekpunten voor onze klanten. BPV is aangesloten
bij verschillende beroepsorganisaties en wordt door deze
organisaties gecontroleerd.
Administratie en boekhoudingen zijn uiteraard noodzakelijk. Wij doen dit echter zo efficiënt als mogelijk met bijvoorbeeld online boekhouden ter beperking van administratieve lasten en - niet onbelangrijk - kosten.

Bianca Jennissen

Interesse? Test ons en maak vrijblijvend een afspraak met
een van onze adviseurs voor een goede start in 2016!

doet. Dat het uitgaanspubliek steeds meer richting de grote
steden gaat, is trouwens ook een trend.”
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Voor meer informatie, zie: www.horecahuislimburg.nl
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Slagerij Kusters
“Van het Pasveld”

Wie van Gulpen richting Maastricht rijdt, ziet in de ruime weilanden tussen Ingber en Margraten de Blanc
Bleu Belge runderen van Slagerij Kusters grazen. Onze koeien komen “Van het Pasveld”, de naam van het
gebied tussen Margraten en Ingber. Al 35 jaar worden ze in de eigen stallen verzorgd en afgemest. De
runderen eten uitsluitend gras en op eigen land verbouwde maïs. Als ze niet buiten zijn, staan ze in groepjes van vijf in de stal. Ze groeien met elkaar op en uiteindelijk gaan ze in datzelfde groepje naar het eigen
slachthuis op enkele meters van de weilanden. Hier worden ze op een rustige en diervriendelijke manier
geslacht door onze ervaren ambachtslieden. Diervriendelijkheid heeft tot en met de slacht de hoogste
prioriteit en door ervoor te zorgen dat de dieren tot in hun laatste seconde een stressvrij leven hebben,
wordt een uitzonderlijke malsheid van het vlees gegarandeerd.
De weiden en de stallen ademen een ouderwetse rust

Blanc Bleu Belge

Duroc d’Olives

Bedrijfsvoering naar de toekomst

uit en die rust vinden wij ook na de slacht belangrijk.

Het assortiment van Slagerij Kusters is allesomvattend.

Het varkensvlees is afkomstig van het Duroc-ras varken,

Door persoonlijk contact voorop te stellen, kunnen we

Het meeste vlees in Nederland is “te vers” vinden wij

Sinds 1979 werken wij uitsluitend met de Blanc Bleu Belge

wereldwijd geroemd om zijn smaak, malsheid en sap-

kwaliteit, snelheid en flexibiliteit garanderen en waarbor-

bij Slagerij Kusters. Bij ons krijgt het vlees na de slacht

runderen, oftewel het Belgisch Witblauwe ras. Deze dieren

pigheid. De keuze van olijfolie als vetbron in het voeder

gen. Voor elke klant, zowel horeca als particulier, wordt een

nog eens 21 dagen rust. Hierdoor wordt het reeds van

nemen op het vlak van bespiering mooie vormen aan en

bepaalt in ruime mate de smaak en malsheid van het

klantgerichte bestellijst op maat gemaakt. Hierdoor kunnen

nature malse vlees van de Blanc Bleu Belge runderen

heten dan ook wel dikbilrunderen. Het vlees van deze

Duroc d’Olives varkensvlees.

we beter inspelen op wensen en behoeften en kunnen we

nog malser en smaakvoller.

runderen heeft een uitstekende kwaliteit en een natuurlijke

alles snijden, portioneren en verpakken zoals men dat wilt.

smaak. De natuurlijke smaak van het vlees is het resultaat

Heuvelland wild

Slagerij Kusters is uniek in zijn soort. Verzorgen, voeden,

van een evenwichtige voeding. Kortom, een gezond stukje

Een ander streekproduct van Slagerij Kusters is het Heu-

Begin 2015 zijn we met Vleeshandel Kusters begonnen met

slachten, uitbenen en portioneren gebeurt nog binnen één

vlees.

velland wild. De samenwerking tussen jager Robert Puts en

de realisatie van ons nieuwe bedrijfspand. Een uitbreiding

bedrijf. Kortom een volledig gesloten circuit dat alleen mo-

Slagerij Kusters is nieuw in zijn soort en staat voor klein-

van meer dan 600 m2. aan voornamelijk werkruimte. Het

gelijk is in een kleinschalig bedrijf. Bij ons kan elke stap nog

schaligheid, kwaliteit en een concurrerende prijs.

streven is om in maart 2016 het pand op te leveren. Met

nauwlettend gevolgd en gecontroleerd worden. Resultaat:

Kortom, vers Heuvelland wild uit eigen regio.

de nieuwbouw is het de bedoeling om onze klanten nog

een puur, eerlijk en ambachtelijk streekproduct.
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Graskalveren van het Pasveld:
Ons kalfsvlees komt van onze graskalveren van
het Pasveld. Vanaf de geboorte blijven ze hun hele
leven bij hun moeder. Ze kunnen met de moeder
samen binnen en buiten lopen. Ze kunnen bij de
moeder drinken, gras- en kalvermuesli eten. We
kunnen dus zeggen dat ons kalfsvlees
een echt streekproduct is.

Gastvrij Heuvelland

beter en gerichter te kunnen gaan bedienen.

Gastvrij Heuvelland
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Horecare:
Samen sta je sterk...

Conceb Arbo en Verzuim:
Maatwerk in Arbo & verzuimmanagement.

Het bemiddelingsbureau Horecare is al enige tijd een bekend gezicht in de Limburgse horeca. Vanuit
Maastricht voorzien oa Jerome Stravers en Michiel Stollenwerck hun enthousiaste horeca toppers en
payrolldiensten aan een groot aantal horeca gerelateerde bedrijven. Ondernemers ontzorgen en het
werkgeverschap professionaliseren is hun missie.
In 2014 was de stap om ons aan te sluiten bij Gastvrij
Heuvelland een volstrekt logische keuze omdat de
speerpunten van deze club gelijkenis vertonen met

V.l.n.r.: Een Horeca(re) topper met Jerome
Stravers en Michiel Stollenwerck

die van Horecare, aldus Jerome.
Samen sta je sterk, vult Michiel aan. Tussen de 75 en 150
horeca toppers werken structureel namens Horecare op
een veelvoud aan evenementen, variërend van congressen
tot aan bruiloften en dance-events. Incidenteel gebeurt het
wel eens dat we in drukke periodes toppers te kort hebben en dan werken wij samen met collega-bureau’s. Eén
daarvan is Hipp, ook aangesloten bij Gastvrij Heuvelland.
Wij praten niet over “concurrenten” maar over “collega’s”,
zolang de gast maar centraal blijft staan!
Sinds afgelopen zomer is Horecare de personeelspartner
van Preuvenemint in Maastricht. Meer dan 120 horeca
toppers werden op dit exclusieve evenement begeleid om
de gastvrijheid te mogen verzorgen aan duizenden gasten.
Voor aanvang kwamen alle toppers bij elkaar voor een
korte “opfris”-presentatie over gastvrijheid. Een positieve,
memorabele beleving voor de gast is namelijk het doorvertellen waard... en dat levert weer nieuwe gasten op! Wij
hebben belang erbij om ons personeel te blijven ontwikkelen omdat dit invloed heeft op de kwaliteit van onze dienst

Graag willen we ons aan u voorstellen.
Conceb Arbo en Verzuim is een maatwerkbedrijf
in de regio Zuid-Nederland. Hierdoor zijn wij in
staat om direct te communiceren met werkgever
en werknemers. Wij willen graag betrokken worden bij het operationele, tactische en beleidsmatige personeelsbeleid binnen een onderneming.
De nadruk ligt op het voorkomen van langdurig
en herhaaldelijk kort verzuim. Problemen zijn er
om op te lossen! Korte lijnen zijn erg belangrijk
bij ziekteverzuim, ziekteverzuim is een behoorlijke risicofactor binnen uw bedrijf. Bij actief
verzuimmanagement volstaat een melding
aan ons via ons klantenportaal.

maar ook hun motivatie, zegt Jerome. Onze toppers op de
werkvloer zijn ons visitekaartje en wij zien ze als de motor
van het bedrijf!
Wij blijven innoveren om ons te onderscheiden in de markt,
zegt John Stravers die de back office van de sterk groeiende
groep voor zich neemt. Dit jaar zal Horecare de “Horecare Academy” in het leven roepen. Een academie waar
structureel verschillende aspecten van gastvrijheid worden
toegelicht en waar toonaangevende regionale kopstukken
uit de horeca als spreker worden uitgenodigd. Doelstelling
is om enerzijds (nieuwe)toppers uit onze eigen poule te
trainen en te enthousiasmeren, anderzijds om dit als extra
service te bieden aan onze (potentiële) klanten.

22

Gastvrij Heuvelland

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze
zorg! ConCeb Arbo en Verzuim onderscheidt zich
door kennis, ervaring en optimale begeleiding bij
alle verplichtingen die u heeft als werkgever met
betrekking tot de Wet verbetering Poortwachter
en uw personeelsbeleid. Onze specialisatie is
de verhouding werkgever – werknemer op het
gebied van sociale zekerheid. ConCeb staat voor
dichtbij, toegankelijkheid, betrokkenheid
en deskundigheid.

Wij geven u graag advies! Op basis van dit advies
wordt samen met de opdrachtgever een actieplan opgesteld waarbij wij er zorg voor dragen
dat dit plan deskundig en correct wordt
uitgevoerd.
Wij denken met u mee vanuit kostenbesparend
oogpunt, maar de volle aandacht gaat ook naar
het gezondheidsaspect van uw werknemers.
Conceb Arbo en Verzuim werkt reeds jarenlang
samen met een vast team van bedrijfsartsen,
arbeidsdeskundigen, mediators, veiligheidsdeskundigen, etc.
Wij zijn graag uw steun en toeverlaat op het
gebied van Arbo en verzuimmanagement
Neem gerust contact met ons op!
www.conceb.nl
info@conceb.nl
043-4592030
Patrick Roelofsen
Directeur

Gastvrij Heuvelland
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Ik wens...

Woord(en) van dank

Dank aan de sponsoren die dit blad mogelijk maakten:

Woord van dank
Allereerst aan onze hoofdsponsor

Compo - Theo Breuers

Rabobank Centraal Zuid-Limburg.				

Horecare - Jerôme Stravers

		

Conceb - Saskia en Patrick Roelofsen

		

Horecahuis Limburg - Leon Keppels
Vleeshandel Kusters - Roy Kusters
Gulpener Bierbrouwerij - Jan-Paul Rutten
BPV accountants - Bert Meertens

Maartje van Leuteren

De werkgroepen
Mijn vurige wens is dat de werkgroepen verder
doorpakken en daardoor nog meer samenwerking genereren en info kunnen delen via
de website.
Het logo
Mijn wens is dat de aangesloten bedrijven het
logo van Gastvrij Heuvelland presenteren op
hun website om aan te geven dat ze trots zijn
op deze samenwerking.

Angela Schoenmakers-Zentjens

Het kistje/bordje/raamsticker
Mijn wens is dat de leden trots deze items presenteren om elkaar én onze gasten te tonen dat
samenwerken de moeite waard is.

Dank aan de mensen van het eerste uur:

Tekst

Han van Geest

Jack Janssen & de leden van Gastvrij Heuvelland

Leonda van Houtem
Connie Knoop

Concept & ontwerp

Bram Verrijt

Studio Kuckuck (Tim Kuckelkorn)

Jeroen Wilmes (facebook)
Michel Jongmans (website)

De werkgroepen

André Lenaerts, L print (druk)

7 werkgroepen werden geformeerd op 30 oktober 2012.

Jos Moonen (tekstcontrole)

Dit vond plaats in Mechelen, Landhuis Emmaüs om precies

Philippe Schreurs - RPO Rebema (belettering)

te zijn. Gastvrouw Elise Snackers en haar man Jan ontvingen

Gabriel Janssen

ons toentertijd op deze prachtige locatie.

En niet te vergeten onze gastvrouw Nicole Janssen,

1.Arbo/verzekeren

die iedere keer weer de gasten ontvangt en zorgt dat

2.De boer op/proeverijen

iedereen zich onmiddelijk na binnenkomst “thuis” voelt.

3.De website
4.Duuraamheid

Fotografie

5.Marketing, promotie, sociale media

Gabriel Janssen

6.Opleidingen

Jack Janssen

7.Schoonmaken en hygiëne

Remy Maloir Photography
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Studio Kuckuck (Tim Kuckelkorn)

Op de website staat uitgebreide info over

foto Thijs Vossen: Bianca Blokland, Koninklijke Horeca Nederland

de werkgroepen en de resulaten tot nu toe.

Gastvrij Heuvelland

De website
Mijn wens is dat de website een bron is van
informatie, die gebruikt kan worden om te “tanken”, te inspireren en te relativeren maar vooral
onze samenwerking te bevestigen.
De bijeenkomsten
Mijn wens is dat de bijeenkomsten in de toekomst net zoveel kracht geven als dat ze dat
deden de afgelopen 5 jaar.
Samenwerken
Mijn wens is dat samenwerken met andere
samenwerkingsverbanden wordt versterkt. Dat
streken in de regio zich hierdoor verbinden en
de mensen die zich hiervoor inzetten gemotiveerd blijven om dit te blijven doen én andere
mensen kunnen stimuleren om te participeren.
Gastvrije groet, Jack Janssen

Gastvrij Heuvelland

mail info@gastvrijheuvelland.nl

Grachtstraat 5

web www.gastvrijheuvelland.nl

6287 AE Eys

KvK nr. 14063850

tel 043-4511657

bank NL42RABO0138842965

