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Vos-Roes, José

Van: Achterhoek Toerisme [info@achterhoek.nl]
Verzonden: woensdag 31 mei 2017 14:24
Aan: griffie Oude IJsselstreek
Onderwerp: Nieuwsupdate Mei 2017

 

Graag brengen wij u met deze nieuwsupdate op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, activiteiten en projecten. 

 

Buitenleven Special  

Achterhoek Toerisme brengt ook dit jaar in het voor- en 

najaar een special uit met highlights uit onze mooie regio. 

De special is met het blad Libelle, die uitkwam op 27 mei, 

in een oplage van 100.000 meegestuurd en wordt op 20 

juni samen met 30.000 exemplaren van het Landleven 

magazine verspreid. Bekijk HIER de special. 

 

Vijf sterren voor Fietsregio 
Gelderland 

Gelderland heeft de maximale score van vijf sterren 

in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017. De 

Kwaliteitsmonitor is een initiatief van het 

Fietsplatform, het onafhankelijke landelijke kennis- en 

coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen. Zowel de 

kwaliteit van het routenetwerk (uitvoering, beheer en 

onderhoud in de Achterhoek worden uitgevoerd door 

Achterhoek Toerisme) als de kwaliteit van de 

randvoorwaarden (o.a. aantrekkelijkheid omgeving, 

voorzieningen en oordeel consument) zijn in het 

onderzoek meegenomen. Gelderland steeg maar 

liefst 2 sterren ten opzichte van 2015. Meer 
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Nieuw: ‘Overnachten met Karakter’ 

Met de campagne ‘Karakteristiek Achterhoek’ wordt het 

kleinschalige, authentieke karakter van de Achterhoek 

onder de aandacht van de consument gebracht. Nieuw is 

de brochure ‘Overnachten met Karakter’, met daarin een 

overzicht van karakteristieke overnachtingsmogelijkheden 

in de Achterhoek. Heeft u een karakteristieke B&B, kleine 

camping of groepsaccommodatie en interesse in 

deelname? In deze flyer leest u de mogelijkheden. Meer 

informatie: m.nouwt@achterhoek.nl  

 

Libelle TV op bezoek in Bronckhorst 

Reisvlogger Bonnie van LibelleTV is vorige maand op 

bezoek geweest in Bronckhorst. Ze heeft met een eend 

de Scharrelroute gereden langs diverse 

streekproducenten en streekproductenwinkels en 

daarover geblogd en gevlogd op Libelle TV. Ook heeft ze 

het stadje Bronkhorst bezocht daar en de digitale route 

gewandeld. Ook hiervan is een blog en een vlog 

verschenen. 

  

informatie op www.fietsplatform.nl   

 

Deelnemersexcursie ‘Kamperen in 
de Achterhoek’ bij Burgers’ Zoo 

Op 16 mei jl. vond de jaarlijkse deelnemersexcursie 

plaats van ‘Kamperen in de Achterhoek’, dit keer bij 

Burgers’ Zoo in Arnhem. De dag begon met het 

bespreken van de campagne-activiteiten van het 

huidig en volgend jaar. Aansluitend nam 

marketingmanager Tim Lammers de aanwezigen 

mee in de marketingstrategie van het dierenpark, en 

schoof directeur Alex van Hooff aan. Er is o.a. 

gesproken over nauwere samenwerking tussen het 

dierenpark en de Achterhoekse campings. Het 

bezoek werd afgesloten met een rondleiding achter 

de schermen van Burgers’ Ocean. 

www.kamperenindeachterhoek.nl 

 

Achterhoekse dierenvrienden on 
tour 

In de meivakantie hebben de Achterhoekse 

dierenvrienden Oehoe, Lodewijk en Aaltje diverse 

campings en vakantieparken bezocht om de 

aanwezige kinderen te attenderen op de vele 

attracties in deze regio. Naast een programma met 

dierenweetjes, mochten de kinderen met de dieren 

op de foto en kregen ze uiteraard het Kidspaspoort 

uitgereikt. www.kidsgeluk.nl 



3

 

Nieuwe toeristische gids voor 
Gemeente Aalten  

Vandaag, woensdag 31 mei, verschijnt de nieuwe 

toeristische gids ‘Grenzeloos Genieten’ voor de gemeente 

Aalten. Hierin worden de toeristische highlights van de 

gemeente en haar kernen Aalten, Bredevoort en 

Dinxperlo belicht om de (potentiële) bezoeker te 

inspireren en informeren. De gids is gratis verkrijgbaar bij 

VVV Aalten, VVV Bredevoort, VVV Dinxperlo en 

toeristische ondernemers in Aalten. Voor de Duitse 

gasten is er een Duitstalige versie beschikbaar. Bekijk 

hier de online versie.   

 

 

Musea Achterhoek On air 

Om de grote diversiteit aan musea in de Achterhoek maar 

ook zeker de grote kunstmusea landelijk bij een groot 

publiek onder de aandacht te brengen is een 

radiocommercial onmisbaar binnen de campagne Musea 

Achterhoek. Van 29 mei t/m 11 juni is er een nieuwe 

radiocommercial op NPO1 en NPO4 te beluisteren. Er 

wordt deze keer gebruik gemaakt van twee verschillende 

tag-ons waarin de grote publiekstrekkers met naam 

genoemd worden. Beluister hier de commercial en tag-

ons. www.musea-achterhoek.nl 

 

 

Route Nationaal Landschap 
Winterswijk 

In het kader van de Landschapsregeling van de 

Provincie Gelderland, hebben de gemeenten Aalten, 

Oost Gelre en Winterswijk de handen ineengeslagen 

en een wandelroute door het Nationaal Landschap 

Winterswijk ontwikkeld. Tijdens de route worden vijf 

verschillende landschapstypen aangedaan die allen 

hun eigen flora en fauna herbergen en die in het 

routeboekje worden uitgelicht. De route wordt op 23 

juni door gedeputeerde Jan Jacob van Dijk geopend. 

Het routeboekje is vanaf 23 juni verkrijgbaar bij de 

VVV’s in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Groenlo, 

Lichtenvoorde en Winterswijk.    

 

 

Magazine vernieuwde Musea 
Zutphen 

In het weekend van 13 en 14 mei openden de 

vernieuwde Musea Zutphen voor het eerst voor het 

publiek hun deuren. Ter gelegenheid van de opening 

heeft Musea Zutphen in samenwerking met het 

Stedendriehoek een magazine uitgebracht. In het 

magazine wordt naast promotie voor de vernieuwde 

musea Zutphen ook redactioneel aandacht 

geschonken aan de campagne Musea Achterhoek. 

Het magazine is huis-aan-huis verspreid in een 

oplage van 160.000 huishoudens met een doordruk 

voor verspreiding in de regio op toeristische hotspots. 

Bekijk hier de feestelijke editie van het Musea 
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Persbezoek VAB Vlaanderen 

Op 10 en 11 mei bezochten een journaliste en fotograaf 

van VAB Vlaanderen (de Vlaamse ANWB) de 

Achterhoek. Met een oplage van 320.000 is dat één van 

de grootste magazines van Vlaanderen. Tijdens hun 

bezoek liepen ze o.a. een stadswandeling in Zutphen, 

bezochten Museum More, Aspergeboerderij De 

Stokhoven en dronken een wijntje bij Wijnboerderij ‘t 

Heekenbroek. Ook hebben ze de Achtkastelenroute in 

Vorden gefietst, waarbij ze onderweg voorzien zijn van 

culinaire traktaties. Zodra er een publicatie verschenen is, 

zal deze middels deze nieuwsbrief gedeeld worden. 

Binnenkort vindt er ook nog een persbezoek van de 

Vlaamse krant ‘De Zondag’ plaats.  

 

 

Gelderland levert je mooie streken 

Vanuit de Campagne Gelderland levert je mooie streken 

is van half april tot eind mei de campagne ‘Spring op de 

Fiets’ uitgevoerd. Een campagne om Potentiële 

bezoekers te inspireren om de Gelderse streken te 

bezoeken per fiets en data te verzamelen. Een radio 

campagne en online campagne in combinatie met 

uitingen in FietsActief en de ANWB fietsbijlage zorgde 

voor een groot bereik. Voor de online campagne is ook 

een video geproduceerd van de Achtkastelenroute. Bekijk 

deze HIER. 

 

 

Zutphen magazine.  

 

Mondriaan Dutch Design. 
Persbezoek & Zure matten 

Rond het themajaar Mondriaan Dutch Design hebben 

op 16 en 17 mei 21 internationale journalisten een 

bezoek gebracht aan de Achterhoek. Ze startten bij 

ARCO in Winterswijk om kennis te maken met Dutch 

Design, waarna ze Mondriaan konden ervaren bij 

Villa Mondriaan om uiteindelijk culinair te genieten bij 

de Strandlodge in Winterswijk. Na een overnachting 

bij Marveld in Groenlo zijn ze de volgende dag verder 

gereisd. De journalisten kwamen uit Italië, Spanje, 

Frankrijk, Duitsland, Engeland en Canada. 

Publicaties die volgen uit dit persbezoek worden 

middels deze nieuwsbrief gedeeld. 

 

In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkelde het 

Achterhoekse bedrijf Royal Fassin B.V. de 

wereldberoemde zure mat. Een fruitgum met 

suikeropstrooi. Speciaal voor het themajaar ‘100 jaar 

De Stijl, van Mondriaan tot Dutch Design’ heeft zij 

zure matten in Mondriaan kleuren ontwikkeld. Een 

ultiem voorbeeld van een leuk product, wat zowel 

Mondriaan als Dutch Design is. De zure matten zijn 

vanaf nu te bestellen. Lees HIER meer. 

  

 

Kidscampagne: 'Groot Gelders 
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Uitnodiging IVN Cursus Gastheer van 
het Landschap Gemeente Berkelland 

In het najaar van 2017 organiseert IVN Gelderland, 

samen met de gemeente Berkelland en Achterhoek 

Toerisme ‘Gastheer van het Landschap’ in de gemeente 

Berkelland. Ben jij toerisme/recreatie-, horeca-

ondernemer of verzorg je de toeristische informatie in de 

gemeente Berkelland wil je meer weten over de prachtige 

omgeving waarin jij gastheer bent? Meld je dan aan voor 

de cursus via onderstaande link. Deelname kost € 160,- 

p.p. Dit is inclusief lesmateriaal, vier cursusdagdelen, 

koffie/thee, een feestelijke afsluiting van de cursus met 

certificaat en een gevelbordje en de terugkomdag. Meer 

informatie over de cursus vind je HIER. Direct aanmelden 

kan HIER.   

  

  

  

 

Avontuur' 

Om het aanbod gericht op kinderen onder de 

aandacht te brengen, startte 24 mei de campagne 

‘Groot Gelders Avontuur’. Hierbij gaan we op zoek 

naar twee ‘grote kleine avonturiers’ die in de maand 

juli de regio gaan ontdekken bij leuke attracties. 

Middels een casting worden de beste avonturiers 

uitgekozen en gaan zij in de maand juli samen met 

een cameraploeg op pad in de Gelderse Streken. In 

alle fases van de campagne gaan we content creëren 

(video’s, blogs en verhalen) over wat leuk, spannend 

en avontuurlijk is om met je kinderen te gaan doen. 

We gaan dit gericht targeten op de doelgroep. 

Jochem van Gelder doet HIER de oproep aan 

kinderen om zich aan te melden. Meer informatie 

over de campagne is te vinden op 

www.grootgeldersavontuur.nl  

 

  

     
                          

 

 


