
"Hoe heurt het nu" in Bergen?
Stijlvolle vergaderlocatie Het Hof organiseert inspiratie avond met Jort Kelder op 18
juni

17 APRIL 2015, BERGEN, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

Smartphones aan of uit tijdens een vergadering? Wat is de geldende etiquette van het
moderne vergaderen in 2015? Bij Het Hof in Bergen weten ze in ieder geval dat de omgeving
bijdraagt aan het rendement van een goede vergadering in alle beslotenheid. Op donderdag
18 juni organiseert Het Hof een wel heel bijzondere inspiratie avond met Jort Kelder.
Publicerende pers is van harte welkom. Aanmelding via Wencke Fassbender (06 23077973).
Er zijn een beperkt aantal persplaatsen vol = vol.

Hoe heurt het nu in Bergen?

Polderdandy annex knuffelkakker, Jort Kelder, succesvol met zijn tv-programma "Hoe heurt
het eigenlijk' , zal op 18 juni haarfijn uitleggen hoe het nu eigenlijk heurt in Bergen.... aan de
Eeuwige Oprijlaan....

Programma 18 juni

19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Jort Kelder over ... Jort Kelder
20.30 uur Pauze
21.00 uur Jort Kelder over ... "Hoe heurt het nu in Bergen"
21.30 uur Afsluitende borrel

CITATEN

"Jaha, weet u eigenlijk hoe het heurt in Bergen? U bent van harte welkom om op onze
prachtige locatie alles te weten te komen over de zakenetiquette van het moderne
leven."
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— Johan Wijker, bedrijfsleider Het Hof

"Ons doel is het organiseren van de ontmoeting, in welke vorm dan ook. Het Hof is een
thuis voor culturele en culinaire bijeenkomsten, lezingen of andere bijzondere vormen
van samenkomen. De jaarlijks goedbezochte Bergense Kunst 10daagse is hiervan een
mooi voorbeeld."
— Karin Box, directeur blooming groep
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OVER HET HOF

Het Hof, gelegen op een idyllisch landgoed in het kunstenaarsdorp Bergen, is een tot de verbeelding sprekende
ontmoetings- en belevingsplek met cultuur, natuur, kunst en gastronomie. Het Hof beschikt over stijlvolle ruimtes en
boardrooms die bij uitstek geschikt zijn voor bijeenkomsten, trainingen of vergaderingen. Alle ruimtes beschikken
over daglicht en zijn voorzien van wifi. Het interieur van Het Hof is ontworpen door Edward van Vliet. Het Hof is
onderdeel van Blooming Groep, waaronder ook het Blooming Hotel valt. Het Blooming Hotel ligt enkele kilometers
van Het Hof vandaan. 
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