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

 

Achterhoek Geluksgids 2018 

Het toeristisch magazine van de Achterhoek laat het 

mooiste van de regio zien. Een gids boordevol 

informatie, sfeerimpressies, reportages, tips en 

evenementen. Het nieuwe magazine verschijnt in de 

eerste weken van januari. Met een oplage van ca. 

50.000 exemplaren ligt de gids op (internationale) 

beurzen, bij VVV’s, Toeristische Informatiepunten en 

bij ondernemers (partners) in de Achterhoek. Partners 

van Achterhoek Toerisme worden in de bedrijvenindex 

opgenomen. Ook is het mogelijk om te adverteren 

middels een advertentie of advertorial. Wilt u meer 

weten over de mogelijkheden, neem dan contact op 

 

Natuurlijk kamperen & sfeervol 
logeren 

In de nieuwe brochure ‘Natuurlijk kamperen & 

sfeervol logeren’ staat een uitgebreid overzicht van 

kleinschalige campings en karakteristieke B&B’s, 

vakantiewoningen en groepsaccommodaties in de 

Achterhoek. De accommodaties zijn ingedeeld per 

categorie en ook zichtbaar op kaart. De brochure is 

uitgegeven als onderdeel van de campagne 

Karakteristiek Achterhoek en wordt gratis verspreid 

via de Achterhoekse VVV’s, het toeristisch 

bedrijfsleven en diverse beurzen. Meer informatie: 

m.nouwt@achterhoek.nl   
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via info@achterhoek.nl 

 

 

Achterhoekse Dierenvrienden On 
Tour 

In de zomervakantie hebben de Achterhoekse 

dierenvrienden een bezoek gebracht aan diverse 

campings van Kamperen in de Achterhoek om de 

aanwezige kinderen te attenderen op de vele attracties 

in deze regio. De kinderen mochten met de dieren op 

de foto en ze kregen een Kidsplattegrond uitgereikt. Er 

zijn nog gratis Kidsplattegronden en Kidspaspoorten 

voor uw gasten beschikbaar. Bestellen kan via 

info@achterhoek.nl 

 

Evenementenorganisatoren 
gezocht! 

Bent u een evenementenorganisator in de Achterhoek 

en vindt u het interessant om een bijeenkomst bij te 

wonen over het Cultuur- en Erfgoedpact 

Achterhoek & Cultuurzomer Achterhoek? Op 2 oktober 

vindt deze plaats bij de DRU Cultuurfabriek. Bekijk hier 

de uitnodiging. Aanmelden graag bij 

l.schepers@achterhoek.nl 

  

 

Relatiedag T&R Bronckhorst 4 
oktober 

Op 4 oktober zal de jaarlijkse Relatiedag Toerisme 

en Recreatie Bronckhorst plaatsvinden. Dit is een 

dag voor toeristische en recreatieve ondernemers in 

de gemeente Bronckhorst met als doel om inspiratie 

op te doen, elkaar te ontmoeten en elkaars 

omgeving beter te leren kennen. Dit jaar vindt de 

relatiedag plaats in het stadje Bronkhorst e.o. 

Toeristische ondernemers in Bronckhorst 

ontvangen hiervoor een separate uitnodiging per e-

mail. Meer informatie h.faber@achterhoek.nl 

 

 

Toeristische beurzen 2018 

Dit jaar heeft de Achterhoek zich, samen met 

partners, groots gepresenteerd op de 

Vakantiebeurs in Utrecht. Dit succes willen wij 

graag komend jaar voortzetten. Daarnaast 

oriënteren wij ons ook op de beurs Reise + 

Camping in Essen (Duitsland), waarbij we bij 

voldoende animo middels eenzelfde samenwerking 

aanwezig hopen te zijn. Meer informatie over 

beursdeelname en mogelijkheden volgt in de 

komende maanden, maar mocht u interesse 
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hebben of uw ideeën willen delen met ons, laat dit 

dan weten via b.devoer@achterhoek.nl  

 

  

  

  

 

  

     
                          

 

 


