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Opendeurdagen 2017 

Aan de leden van: 

 Vakgroep Boom- en Vaste Planten LLTB; 

 Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas; 

 Boomkwekerij Support Venlo; 

 Garden Plant. 
Info: Stichting Rozenhof Lottum 
 
Lottum, 22.04.17 
 
Geachte leden, 
 
In navolging van afgelopen jaar wil The Green Connection dit jaar wederom tijdens de week van het 
Plantarium (maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus 2017) opendeurdagen organiseren bij alle regio 
kwekers op hun bedrijf. 
Het is de bedoeling om klanten en potentiele klanten de gelegenheid te bieden om in deze week een 
of meerdere bedrijven in onze regio vrijblijvend te bezoeken. Zo kunnen klanten op een 
laagdrempelige manier kennismaken met het complete productenpakket wat onze regio te bieden 
heeft. 
Wij verzoeken de kwekers die dit initiatief ondersteunen zich aan te sluiten en aan te melden via: 
info@thegreenconnection.eu; aanmelden graag vóór 10 mei  aub. 
Samen kunnen wij onze regio zo verder versterken! 
 
Bij voldoende aanmeldingen is het de bedoeling om met de deelnemende bedrijven bij elkaar te 
komen om gezamenlijk een flyer (uitnodiging) te ontwerpen met daarin een routekaart, gegevens 
van de deelnemende bedrijven en een link naar de betreffende website. Deze flyer (meertalig) kan 
iedereen dan via email en/of post verspreiden naar potentiele klanten in heel Europa.  Met minimale 
kosten, afgelopen jaar  € 100,- proberen we op deze manier zoveel mogelijk aandacht te krijgen. 
 
Wij verzoeken de secretariaten van de LLTB, BSC, Garden Plant, BSV de bovenstaande brief onder 
haar leden te verspreiden. 
 
Namens en voor verdere informatie:  
Pieter Heijnen (Tel. 06-55836418) 
René Coonen (Tel. 077-4772389) 
VRIJE  VACTURE  (Martijn Bexkens  heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging in een andere branch). 
(mocht iemand mee willen organiseren, meld je telefonisch aan bij Pieter of René)  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leo van de Laak 
info@thegreenconnection.eu; 
www.thegreenconnection.eu 
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