December 2018
Middels deze nieuwsupdate brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom
toeristische activiteiten en ontwikkelingen in Oude IJsselstreek. Veel leesplezier!

Geslaagde Netwerkdag

Routeboekje 9 wandelrondjes

Op woensdag 28 november jl. werd bij
De Radstake in Heelweg een
netwerkmiddag georganiseerd.
Ongeveer 40 toeristische ondernemers
werden ontvangen door dagvoorzitter
Irene van der Aart. Via een speeddate
kon iedereen kennismaken met elkaar.
Vervolgens vertelde wethouder Janine
Kock dat in het collegeprogramma een
Groene Loper aanpak is opgenomen.
Aan de hand van verschillende thema’s
gingen ondernemers met elkaar in
gesprek over welke kansen er liggen in
Oude IJsselstreek op toeristisch vlak. De
beste ideeën zijn in een verlanglijstje
gezet en aangeboden aan wethouder
Janine Kock.

Op woensdag 28 november jl. is het nieuwe
boekje gepresenteerd waarin negen
toeristische wandelrondjes gebundeld zijn.
Wethouder Janine Kock kreeg het eerste
boekje uit handen van Helga Oldenhave.
Deze werd uitgereikt bij Toeristisch
Overstap Punt (TOP) De Radstake waar
“Rondje Heelweg” begint. De 9
wandelrondjes zijn bewegwijzerd en
variëren van 5 tot 13 km iedere keer vanuit
een andere plaats. De handzame boekjes
zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV in Ulft.

Winterevenementen

VVV Inspiratiecentrum op DRU IP
In 2019 gaan de voorbereidingen verder
voor de realisatie van een VVV

In de decembermaand zijn er diverse
gezellige kerstmarkten en
kerstevenementen die je niet mag missen!
Daarnaast vindt er in elk dorpje of stad rond
de kersttijd wel een optreden plaats van een
koor of orkest. De VVV organiseert voor de
24e keer de Winterwandeltocht op zondag

Inspiratiepunt. Op het DRU IP
(Industriepark) in Ulft wordt een nieuwe
ontvangstruimte gemaakt voor
bezoekers waar je wordt geïnspireerd
over de bestemming en wordt verleid om
een bezoek te brengen aan de mooie
plekken in de omgeving. Het biedt een
echte toeristische beleving met een
duidelijk lokaal DNA en tegelijkertijd in
de sfeer van de Achterhoek. Zo wordt de
lokale beleving ook gekoppeld aan de
wijdere regio. Vanuit Oude IJsselstreek
hebben een 10-tal personen alvast een
kijkje genomen in Zeeland hoe daar de
VVV Inspiratiepunten er uit zien. Klik hier
voor het beeldverslag aan VVV
Domburg en VVV Renesse.

30 december a.s. Er kan tussen 10.00 en
13.00 uur gestart worden bij Grandcafé de
Buurman in Silvolde. Om de kerstsfeer te
verhogen zullen de Silvoldse
midwinterhoornblazers onderweg hun
klanken laten horen. Klik hier voor de
activiteitenkalender.

VVV PR-team op locatie

Lopende projecten
De volgende activiteiten worden in het
eerste kwartaal van 2019 opgepakt om
de vrijetijdssector in Oude IJsselstreek
een impuls te geven:
• Toeristische plattegrond
• Fietsroute langs Schabracq
meubilair
• ERIH Oude IJssel IJzerroute
• Samenstelling VVV zomerkrant
• Activiteiten rondom afsluiting
gebiedsproces Engbergen
• Voortgang realisering VVV
Inspiratiepunt
• Groene Loper aanpak

Vanaf deze zomer gaat de enthousiaste
VVV PR groep op werkbezoek bij
toeristische ondernemers in onze
gemeente. Zij
beheren www.vvvoudeijsselstreek.nl
en facebook.com/vvvoudeijsselstreek en de
activiteitenkalender. De PR groep haalt
actief informatie op bij toeristische
ondernemers en maakt een mooi
beeldverslag van het bezoek. Kijk
op www.vvvoudeijsselstreek.nl/nl/prteam om
te zien welke mooie locaties ze al bezocht
hebben. Natuurlijk kunt u ook zelf uw
gegevens of evenement doorgeven op het
activiteitenformulier op onze website. Meer
informatie of wilt u zelf deze groep op uw
locatie ontvangen? Bel met 06-11057933.

Toeristische wens voor 2019
Tijdens de Netwerkdag toerisme en
recreatie zijn we met elkaar in gesprek
gegaan over welke kansen er in Oude
IJsselstreek liggen. We zijn benieuwd wat
uw toeristische wens is voor 2019. Heeft u
ook een droom/wens op toeristisch vlak?
Laat het ons weten en stuur deze op
naar h.oldenhave@achterhoek.nl. Laten we
er samen een mooi 2019 van maken!
๘ Harm Huinink

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de
lopende projecten.
Wilt u zich afmelden op de nieuwsbrief van Oude IJsselstreek?
Stuur dan een mail naar h.oldenhave@achterhoek.nl

Bekijk deze email in uw
browser

