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House of Leisure

Sommige mensen komen telkens weer op je pad, in dit geval is dat Joost Melis. Als kind woonden we
bij elkaar om de hoek en zaten we op dezelfde basisschool, later werden we collega’s bij de Efteling.
Maar nu ontmoeten we elkaar bij Midpoint House of Leisure, bij Leerfabriek KVL in Oisterwijk. Joost in
de rol van directeur van House of Leisure, ik in die van House of Leisure netwerkpartner. Een ontmoeting
vol herinneringen, met lekkere koffie en de blik gericht op de toekomst.

House of Leisure is ook Brabantse
gastvrijheid, we zijn zo gastvrij
als onze partners zijn!

Van een verlaten plek is Leerfabriek KVL in Oisterwijk in een paar jaar tijd omgebouwd tot een bedrijvige en
unieke omgeving. Er werken ca. 60 bedrijven en daarnaast komen er dagelijks veel bezoekers om een hapje te
eten, versgebakken brood of vers gebrande koffie te kopen, of om van kunst en cultuur te genieten.
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Pascale Vugts heeft meer dan 25 jaar in de
internationale hotellerie gewerkt. Sinds 2010 is ze
eigenaar van Betiquette en dompelt ze zich onder in
de gastvrijheid van organisaties. Met haar positieve
houding kijkt ze graag mee door de ogen van
medewerkers, gasten en relaties. Deze ervaringen zet
ze in om een organisatie een gastvrij gezicht te geven.
Maatwerk is haar kracht.

“…Dat magische gevoel heb ik ook met koffie. De geur van koffie is voor iedereen
herkenbaar. Koffie is genieten, samen of alleen. Het breekt ijs en maakt sfeer, en zorgt
ook vaak voor een moment van rust of ontspanning. Daarom is koffie voor mij, samen
met een puntje versgebakken appeltaart, de geur van gastvrijheid!”
Pascale Vugts
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De geur van gastvrijheid is voor iedereen uniek. In dit boek staan de gastvrije verhalen van
55 Brabantse ondernemende mensen opgetekend. Persoonlijke gesprekken, gevoerd in
hun favoriete horecagelegenheid, aan hun bureau of aan de keukentafel. Soms klein en
verrassend, soms prominent aanwezig; iedereen heeft een eigen gastvrij verhaal! De korte
verhalen zijn inspirerend en prikkelend, met quotes die je uitnodigen om verder te lezen.

BESTEL HET BOEK!
Bestellen kan ook via Bol.com
of www.degeurvangastvrijheid.nl
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