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The Green Connection nodigt uit.  
 

Geachte ondernemer,  
 

Meet & Greet over de grens!  
 

Wist u dat de meeste Duitse kwekerijen in de Niederrhein naast onze deur liggen? Hoe loopt het bij 
ons en hoe in de Niederrhein?  
Wij als Platform The Green Connection willen voor de leden van onze lid-organisaties een 
kennisuitwisseling realiseren, zodat meer contacten en betrekkingen over de grens tot stand kunnen 
worden gebracht. Wij zouden graag willen samenwerken met Duitse boomteeltorganisaties, om zo 
meer (eu)regionaal te kunnen acteren. We willen graag onze krachten bundelen en vooral onze 
boomteeltsector in deze regio internationaal beter positioneren. Wij zijn ervan overtuigd dat we veel 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen op zowel vaktechnisch als op persoonlijk 
gebied.  
 

Daarom organiseren wij als The Green Connection een kennismakingsbijeenkomst onder de naam 
„Meet & Greet“ voor ondernemers in de boomteelt uit 
onze grensregio en met kwekers uit de Niederrhein. Omdat 
u aangesloten bent bij een of meerdere lid-organisaties 
van The Green Connection nodigen wij u van harte uit om 
aan deze (laagdrempelige) bijeenkomst deel te nemen op: 
Donderdag 17 augustus a.s. van 18.30 tot 21.30 uur. 
Plaats: Schloss Walbeck, Am Schloß Walbeck 31, 
Walbeck/Geldern. 
 

 

Andere landen, andere gewoonten. Om grensoverschrijdend elkaar beter te leren 
kennen en om er een interessante happening van te maken hebben wij Nina 
Krockow als spreekster uitgenodigd. Zij is auteur van het boek: “Zakendoen in 
Duitsland” en is praktijk adviseuse op het gebied van interculturele competenties. 
Zij laat ons op een levendige manier zien en ervaren, wat wij beter niet kunnen 
doen, als wij met Duitse ondernemers aan tafel willen. In onze mentaliteit zitten 
n.l. typische verschillen die invloed kunnen hebben op het zaken doen met elkaar.   
 

Wij zorgen voor een ontspannen sfeer, waar u onder het genot van ‘n biertje en Duitse grilworsten 
met collega’s uit beide landen in gesprek kunt komen. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 17 
augustus op het terras van kasteel Walbeck. Een mooie plek en de avond is gratis en wordt 
gesponsord door de provincie Limburg.  
 

U dient zich wel aan te melden vóór maandag 7 aug per E-mail aan: info@thegreenconnection.eu 
aanmelding Meet & Greet, 17 augustus in Walbeck, naam en bedrijfsnaam met vermelding 1 of 2 
personen. 
 

Lottum, 19.07.2017,  
Namens het bestuur van The Green Connection, 
Met vriendelijke groeten,  
Leo van de Laak 
Secretaris/coach The Green Connection 
  

P.S. Lees meer over The Green Connection op onze website: www.thegreenconnection.eu 
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