Naam bedrijf: Hotel en Restaurant De Oude Brouwerij
Naam uitbaters:
1. Arsène van Houtem
2. Noël van Houtem
3. Leonda van Houtem

Activiteiten:
Hoofdactiviteit:
1. Verhuur van Hotelkamers met het huiskamergevoel
2. Restaurant zowel voor logerende gasten als niet logerende
3. Verhuur van scooters en electrofietsen in samenwerkingsverband

Producten
1. Zo veel mogelijk zelf produceren
2. Betrekken uit de omgeving
3. Keuken zoveel mogelijk vertalen naar Limburg
4. Eerlijk (geen appels voor peren verkopen)

Diensten en faciliteiten
1. Hotelgasten het gevoel van “thuis” geven
2. Zoveel mogelijk voldoen aan de huidige dieetwensen (v.n. in hotel zeer bel.)
3. Arrangementen opzetten zowel dag- als meerdaagse arrangementen
4. Algemeen oplaadpunt voor electro voertuigen

Andere zaken
1. Heuvelland steunen door deelname aan Breed ondenemersoverleg gemeente
2. Gesprekspartner VVV, touwtrekker Vakwerk Mechelen
3. Lid en sponsor Stichting Kribkeswandeling Heuvelland, Lid en sponsor Stichting
midWinter Heuvelland,

Rol in proefhetheuvellandarrangement
1. Historische locatie die in een zeer intieme en informele sfeer gasten kan ontvangen
2. Mogelijkheid tot kook- en presentatie workshops
3. Ontwikkelen van recepten met bier ( tot siroop toe)
4. Gewoon deelnemen en beginnen

Bijzonderheden/aanvullingen
Wij zijn een familiebedrijf dat inmiddels 50 jaar aan dit pand en bedrijf gewerkt heeft.
Het historische gebouw vergt veel onderhoud, tijd en energie maar daar krijgen we ook
veel voor terug.
Het is een kleine “oase” in het midden van het dorp, De Oude Brouwerij biedt ruimte,
sfeer en vertrouwen. Een hoeve waar wij trots op zijn en waar een ieder welkom is.
De statigheid van het oudste pand is voor veel mensen een drempel, we werken er al
geruime tijd aan deze drempel weg te nemen. Zelf maken wij ook nog steeds een
ontwikkeling mee en vormen wij ons op onze manier naar de markt.

Kruidenproeverij LindenGroen
Webscript

Anne van der Linden
tekstschrijver, journalist, herborist
Zie verder www.webscriptonline.nl en www.kruidenproeverij.nl.

Activiteiten
Teksten schrijven, redigeren en corrigeren, interviews houden, artikelen schrijven.
Kruidenworkshops en kruidenwandelingen verzorgen.

Producten
Webscript produceert scherpe teksten tegen scherpe prijzen. Dat kan een webtekstje
zijn voor een hotel-restaurant, een persbericht over een feestelijke opening, een
advertentietekst, een sfeervol interview of gewoon even een frisse blik op een
bestaande tekst. Samen met Webscript werk je aan een helder en duidelijk imago.
Kruidenproeverij LindenGroen verzorgt op locatie in het Limburgse heuvelland
kruidenwandelingen (6-40 personen) en –workshops (6-24 personen). Deelnemers
ontvangen in mooie heuvellandwandeling tekst en uitleg over culinair en medicinaal
gebruik van inheemse kruiden. In de workshop krijgen ze heel veel informatie over de
heilzame werking van kruiden zodat iedereen tijdens en na deelname in staat is om zelf
een aantal kruidenmelanges samen te stellen.

Diensten en faciliteiten
1. Lid Gastvrij Heuvelland en deelname in werkgroep ‘de boer op/proeverijen’
2. Deelname in organisatiecomité Limburg Preuve Festival
3. Voorzitter stuurgroep Ode aan Heimans
4. Lid Communicatienetwerk Limburg, deelname in programmacommissie
5. Lid Heem en Natuur Voeren, deelname in plantenwerkgroep
6. Pianoleerling bij Muziekacademie Voeren
7. Alt bij het zangkoor van Teuven

Rol in proefhetheuvellandarrangement
In het kader van proefhetheuvelland kan Webscript pakkende teksten verzorgen voor
folders, advertenties en persberichten ter promotie van de arrangementen en de
samenwerkende ondernemers uit Gastvrij Heuvelland.
Kruidenproeverij LindenGroen leent zich uitstekend als onderdeel in een uniek
proefhetheuvellandarrangement en laat Zuid-Limburg ook eens van een andere kant zien.
Dankzij open inschrijving op het arrangement is het nu ook voor individuen mogelijk om
deel te nemen aan een boeiende kruidenworkshop of -wandeling vanaf 6 personen.

